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  :مـقـدمـة
ل النتيج!!ة الحتمي!!ة والمنطقي!!ة ـدة الصدف!!ـة، ب!!ـإن ا&زم!!ـة البيئي!!ـة المعاص!!ـرة ل!!م تك!!ـن ولي!!    

ا ـد من وراءھـدم والتي نجـط فيھا العالم الذي يدعي أنـه متقـريط التي يتخبـراط والتفـات ا,فـلممارس
ث البيئ!!ـة وانھي!!ـار ـة وتلوي!!ـرد الطبيعي!!واـرط للم!!ـ6ل المف!!ـحي!!ث أن ا�ستغ!!. اـا وثقافي!!ـ6 حضاري!!ـثق!!

اظ عل!!ى المكتس!!بات ـة والحف!!ـة المادي!!ـس التنمي!!ـا دام ھاج!!ـة البيئي!!ـة يبق!!ى السل!!ـوك السائ!!ـد م!!ـا&نظم!!
ل!!ذلك أصب!!ـح الحف!!اظ عل!!ى البيئ!!ـة والعم!!ـل عل!!ى  .اةـر عل!!ى نظرتن!!ـا للحي!!ـا�قتصادي!!ـة ھ!!و المسيط!!

ستعـادة توازن!ـھا يمث!ـل أب!ـرز تح!ديات البق!اء ، وأص!بحت الحيلـولة دون تدھـورھا ، والحرص على ا
حالي!ا اھتمام!ا كبي!را ،وانتق!ل ھ!ذا  نمثل ھذه القضايا من ا&مور التي يوليھا المتخصص!ون والمس!ئولي

ذا ـار ھ!!ـا�ھتم!!ام جزئي!!ا إل!!ى الجمھ!!ـور الع!!ـام م!!ن خ!!6ل وسائ!!ـل ا,ع!!ـ6م الجماھيري!!ة ، وف!!ي إط!!
ائل ا,ع!ـ6م المق!ـروءة والمس!موعة والمرئي!ة تلع!ب دورا ـإن وسـبيئية فالعـرض ا,عـ6مي لقضايا ال

دان ـة ف!ي بع!ض البل!ـل ال!وعي البيئ!ي ل!دى الجمھ!ور، فق!د أثبت!ت نت!ائج أبح!اث إع6مي!ـمھما في تشكي!
تحسنـا ملحوظـا في تراجـع نسبـة التل!ـوث ، نظ!را لتوس!ع دائ!رة ا,ع!ـ6م البيئ!ـي  ھناك الصناعيـة أن

فوسائـل ا,عـ6م يمكن أن تقـوم بدور مھم في مجال معالجة القضايا البيئيـة وفي تـوعي!ـة . التـوعـوي
جماھيـرھا وتوجيه سلوكھـم، فھي تسعى إلى خلـق ا�ھتمـام بقضايـا البيئ!ـة ل!ـدى الم!ـواطن الع!ـادي، 

  .وإشعـاره بأن ھنـاك مشكلـة مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بحيـاتـه اليوميـة
ي، ـب علينـا أن نعتمـد على ذاتـنا في إحـ6ل ثقـافـة البيئ!ة ونش!رھا ف!ي الواق!ـع المحل!ـجيـو ممـا

ن خـ6ل البـرامـج ا,ع6ميـة التي تبث!ـھا ا,ذاع!ات المحلي!ة وتك!ـون ق!ـادرة عل!ى نش!ـر أكب!ـر ق!ـدر ـم
ل المحافظ!ـة ممكـن من الثقـافة والوعي البيئيين لدى جمھ!ـور مس!تمعيھا لتحسي!ـن أدوارھ!ـم ف!ي مج!ـا

  . على البيئـة وحمـايتـھا
لـذلك جـاءت ھـذه الدراسـة لتحـاول تسلـيط الضـوء عل!ى ال!ـدور ال!ذي تق!وم ب!ه إذاع!ـة بسك!ـرة 
الجھوي!!ـة ف!!ي مج!!ـال نش!!ـر الوع!!ـي البيئ!!ـي بي!!ـن ا&ف!!ـراد بم!!ا تق!!ـدمه م!!ـن بـرام!!ـج وحص!!ص بيئي!!ـة 

ـة باعتبـارھا العيـن التي تقـرأ لنـا المجتمـع المحلـي مبرزيـن أھمية الحاجة ا�جتماعية لHذاعة المحلي
  .بقضايا البيئة وتنقـله للمستمع لترسيـخ قيـم بيئيـة وثقـافيـة ووعي

  
ة إل!ى جانبي!ـن أولھم!ا نظري!ـا واJخ!ـر ميدان!ـي الجان!ـب ـت الدراس!ـد قسم!ـومن ھـذا المنطلق فق

  دراسـة حتى تتضـح الرؤيـة،ارة عن أرضيـة تنطلـق منھا الـالنظـري الـذي ھو عب
كما تطرقنـا &سب!ـاب  ،)إشكالية الدراسة(تضمن ا,طار المنھجي والذي تناولـنا فيـه ا,شكاليـة  

د المفاھي!ـم المتعلق!ـة ـم تحـدي!ـاختيـار ھ!ذا الموض!ـوع وا&ھ!ـداف المتوخ!اة م!ن ھ!ذه الدراس!ـة، كم!ـا ت!
  . ابقـةـواستعـراض الدراسات الس .ال، و ا�تصـالبيئـة، ا,ع6م البيئـي :بالدراسـة

، تض!من مراح!ـل تط!ـور "ا,نس!ان والبيئ!ة"وجـاء في ھـذا الجـانب الفصـل ا&ول تحت عن!وان 
م ـ6قة بين ا,نسـان والبيئـة، كم!ـا تنـاولن!ـا أھ!ـرة للعـالع6قـة بين ا,نسـان والبيئـة و النظريـات المفس

أمـا الفصـل الثان!ـي . إلى أھم المؤتمـرات الدوليـة المتعلقـة بالبيئـةذا ـية بالجزائر، وكـالمشكـ6ت البيئ
تنـاولن!!ـا ا,ع!!ـ6م البيئ!!ـي ، وا,ع!!ـ6م وحماي!!ـة البيئ!!ة مب!!رزين " ا,ع!!ـ6م والبيئ!!ـة"فق!!ـد ج!!ـاء بعن!!وان 

 راتيجياتـج واست!ـذا برام!ـة وك!ـة البيئ!ـدوره في نش!ـر ال!وعي البيئ!ي وا&س!اليب ا,ع6مي!ة ف!ي حماي!
  .ا,عـ6م البيئـي 

تناولن!!ـا في!!ه تأثي!!ـرات " ب!!ـدور وس!!ـائل ا,ع!!ـ6م ف!!ي التـوع!!ـية البيئي!!ـة"يتعل!!ـق : والفص!!ـل الثال!!ـث 
وسائ!!ـل ا,ع!!ـ6م، أھ!!ـم وس!!ائل ا,ع!!6م، ك!!ذلك ا,ع!!6م المحل!!ي وقضاي!!ـا البيئ!!ـة، إذاع!!ـة بسك!!ـرة 

  .خاصة لدى مستمعـيھا وفي نشـر الوعـي البيئـي  الجھـويـة، ودورھـا في التوعيـة



 

أما الفصـل الرابـع فقد خصصنـاه لHجـراءات المنھجية للدراسة أو ا,طار المنھجي للدراس!ـة ت!م  
، البش!ـري، وال!ـزمني، والعين!ـة وكيفي!ـة اختيارھ!ـا، )الجغراف!ي (المك!اني . تحـديـد مج!ـا�ت الدراس!ة

ص!!ـل إل!!ى أھ!!ـم أدوات جم!!ـع البيان!!ـات الت!!ـي والمنھ!!ـج المتب!!ـع ف!!ي الـدراس!!ـة كم!!ا تطرقن!!ا ف!!ي ھ!!ـذا الف
  .اعتمـدنـاھا في الدراسـة

أم!!ـا الفص!!ـل الخ!!ـامس فق!!ـد تن!!ـاول الج!!ـانب الميـدان!!ـي ال!!ذي احت!!وى تحلي!!ل البيـان!!ـات واستنتـاج!!ـات 
عـامـة، وأخيـرا تناولنا عرض بعض التوصيات وا�قتـراحات الت!ي م!ـن شـأنھ!ـا أن تفي!ـد ف!ي مج!ـال 

ـرة نش!ـر ال!وعي البيئ!ـي م!ـن خ!ـ6ل إذاع!ـة بسك!ـرة الجھـوي!ـة تلي!ـھا ف!ي النھـاي!ـة خات!ـمة توسيـع دائ!
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  :ا#شكـاليـــة -1

ؤّثر ويت!!أثر ب!!ه، والع6ق!!ة بينھم!!ا ـان، ي!!ـة عل!!ى أنھ!!ا ا,ط!!ار ال!!ذي يع!!يش في!!ه ا,نس!!ـتع!!ّرف البيئ!!

دة ـاة السائ!ـاط الحي!ـره وأنمـر تبعا لمدى تقدم المجتمع أو تأخـJخلف من مجتمع ـة، وتختـة قديمـع6ق

  .ذه المجتمعاتـفي ھ

ج عن!!ه ـرة ف!!ي عناص!!ر البيئ!!ة، ونت!!ـيرات كثي!!ـوجي المس!!تمر تغي!!ـدم التكنول!!ـوق!!د أح!!دث التق!!

 ةـلك م!ن البيئ!ـان يستھ!ـد الس!واء، فأص!بح ا,نس!ـامي عل!ى ح!ـدم والن!ـالم المتقـة في العـ6ت بيئيـمشك

  .بـا يجـر ممـأكث

ارزا م!!ن ـي العص!!ر الح!!ديث واحتل!!ت مكان!!ا ب!!ـرت ف!!ـي ظھ!!ـية الت!!ـا البيئ!!ـم القضاي!!ـوم!!ن أھ!!

ة ـذا ف!!إن قضي!!ـا، لھ!!ـة عليھ!!ـلة حماي!!ة البيئ!!ة والمحافظ!!ـدول  والمنظم!!ات الدولي!!ة مشك!!ـامات ال!!ـاھتم!!

رة م!ن ـة كبي!ـرى، إذ أن نسبـخار ا&ـوث وا&خطـة من التلـة للمحافظة على البيئـة ھامـة البيئيـالتوعي

  .رادـود وعي بيئي لدى ا&فـدم وجـدد سببھا عـذا الصـي ھـدث فـة التي تحـذه ا&ضرار البالغـھ

ة ـم العناص!!ر الفعال!!ة ف!!ي التعام!!ل م!!ع المش!!ك6ت البيئي!!ـة م!!ن أھ!!ـة البيئي!!ـر التوعي!!ـذلك تعتب!!ـل!!

زا ـر حافـة تعتبـا البيئـور العام بقضايـالجمھ ات، فتوعيةـه أي مجتمع من المجتمعـالمختلفة التي تواج

ة وا,ع!!6م ـة والتوعي!!ـا البيئ!!ـل قضاي!!ـرة ف!!ي ح!!ـة مباش!!رة أو غي!!ر مباش!!ـه بطريق!!ـا لمشاركت!!ـھام!!

ات ال!!دول ، فا�س!!تقرار ف!!ي ـل ض!!من اھتمام!!ـة تدخ!!ـم البيئ!!ـة م!!ن جرائ!!ـن، إذ أص!!بحت الوقاي!!ـالبيئيي!!

  .انـط البيئي لHنسـن بس6مة الوسـل ذلك رھـبل ا&جيال، كـة ومستقة المجتمعيـامة والتنميـاة العـالحي

ي ف!!ي ال!!وطن ـا ع!!ن التربي!!ة وا,ع!!6م البيئ!!ـدت برنامج!!ـق!!د أع!!" ةـة ال!!دول العربي!!ـجامع!!"د ـفنج!!

راز القض!ايا ـلة بإب!ـل الكفي!ـاد الوسائ!ـة، وإيج!ـة بيئي!ـذ سياس!ة إع6مي!ـم وتنفي!ـدف إل!ى رس!ـالعربي يھ

  .ة المستوياتـب بھا على كافـام المناسـق ا�ھتمـه الوطن العربي حتى يتحقـي تواجة التـالبيئي

ات ـي وس!!طھا البيئ!!ي مخ!!اطر وتحدي!!ـن العرب!!ي يعان!!ـدى دول الوط!!ـر باعتبارھ!!ا إح!!ـوالجزائ!! 

ة، ـا البيئ!ـي بقضاي!ـة ونقص الوعـا&داء التنموي وثانيھا ا&وضاع المختلف: اـن أولھمـناتجة عن عاملي

دة أبرزھ!ا ـة عـ6ت بيئيـاني من مشكـرة ، إذ تعـنة بسكـة في مديـورة البيئـوره صـذا ما تصـل ھـولع

  .رادـر بين ا&فـة تنتشـرة معديـراض كثيـذي يتسبب في أمـه، والـالتلوث بشتى أنواع

  ةـله إذاع!ـة ف!ي المنطق!ة، وھ!ذا م!ا تمث!ـة البيئي!ـا ف!ي التوعي!ـي دورا مھم!ـ6م البيئ!ـويلع!ب ا,ع!

ج ـرام!!!ـه م!!!ن بـا تقدم!!!ـوم!!!.ةـارھا إح!!!دى أھ!!!م وس!!!ائل ا,ع!!6م ف!!!ي المنطق!!!ـوية باعتب!!!ـرة الجھ!!!ـبسك!!

  .ةـاصـة خـيـة البيئـومـقل للمعلـة، ونـول البيئـات حـومـومعل

  :وـوري ھـؤال محـول سـدور حـالي يـلنا الحـلذلك فعم



 

ي ـر الوع!!ـمنطق!!ة ف!!ي نش!!الم بل ا,ع!!6ـم وسائ!!ـدى أھ!!ـارھا إح!!ـاعتب!!ـرة بـة بسك!!ـم!!ا دور إذاع!!

  ة؟ـى البيئـة علـافظـي والمحـالبيئ

  :يـة ھـرعيـة فـلـه أسئـتـدرج تحـوتن

 ة؟ئـالبي ـاياة بقضـويـرة الجھـة بسكـم إذاعـل تھتـھ .1

 ة؟ـان المنطقـدى سكـة لـرة أن تحقق توعية بيئيـة بسكـع إذاعـھل تستطي .2

 ة؟ـدمـفع6 برامجھا المق ةـة المحليـ6ت البيئـب ومشكـوانـس جـل تمـھ .3

 م؟ـھـة تجاه بيئتـنطقـور في المـوك الجمھـر سلـي تغييـم فـاھـل تسـھ .4

 رة؟ـة بسكـة ,ذاعـويـوعـالة التـاوب مع الرسـه يتجـاتـ6ف فئـور على اختـل أن الجمھـھ .5

 ة؟ـيئـ6ت البـھة مشكـواجـو� لمـدم حلـة تقـل ا,ذاعـھ .6

  

  

  :وعـوضـار المـاب اختيــأسب-2

احث أو ـدف الب!!ـة يھ!!ـون ل!!ه غاي!!ـد وأن تك!!ـان �ب!!ـث ف!!ي أي مج!!ال ك!!ـة أو بح!!ـك!!ل دراس!!   

  .ھاـث فيـاھا والبحـل دراستـلة من أجـع تدفعه إلى اختيار أي مشكـاب ودوافـھا، وأسبـدارس إليـال

رة ـبسك!ة ـإذاع!. ة  ـاية البيئ!ـي وحم!ـي البيئ!ـر الوع!ـ6م ف!ي نش!ـوع دور ا,عـا لموضـفاختيارن

  :ةـاليـاب التـود إلى ا&سبـيع -اـوذجـنم

  :ةـوعيـاب الموضـا*سب •

  .ةـادة علميـا من مـوفر لدينـا تـا، ومـب اط6عنـوع حسـول الموضـات حـة الدراسـقل .1

ورة ـدى خط!ـا بم!ـاسن!ـرة وإحسـة بسك!ـاصة التل!وث ف!ي مدين!ـية خ!ـ6ت البيئ!ـار المشكـانتش .2

 .عـوضـال

  .ياـن بيئـواطـة المـا في توعيـھم6م دورا مـن لHعأ .3

  :ةـيـذاتـاب الـبـا*س •

 .ريـع البسكـية المجتمـة البيئية وتنمـوعيـال التـرة في مجـة  بسكـة دور إذاعـرفـمع .1

ا ـرد واعي!!ـل الف!!ـ6ل ا,ع!!6م بھ!!دف جع!!ـن خ!!ـة م!!ـة البيئي!!ـوعي!!ـراز أن التـة ف!!ي إب!!ـالرغب!! .2

رية، ـاھي!ـاركة الجمـاج إل!ى المش!ـذا يحت!ـل ھ!ـة، ك!ـون البيئ!ـ6قات البيئية ودوره في ص!ـللع

  .واءـد سـاس على حـل النـام كـأي إسھ

  :ةــدراســداف الــأھ -3



 

ل ـاك!ـض المشـل بع!ـيقة الش!يء لح!ـول إل!ى حق!ـو الوص!ـة ھـل بحث أو دراسـن كـدف مـإن الھ

  .ھاـابـى أسبـوف علـوقـد الـة بعـاليومي

  

  

ة ـدراس!ـذه الـراء ھ!ـھا أو تحقيقھا من خ6ل إج!ـنا في الوصول إليبغداف التي رـم ا&ھـن أھـوم

  :يـا يلـم

 .ياـن بيئـة المواطـة في توعيـ6م محليـة إعـا وسيلـرة باعتبارھـة بسكـرفة دور إذاعـمع .1

ب ـذي!ـن، إذ أن تھـق الوعي البيئي ل!دى المواطني!ـال تعميـ6م البيئي في مجـراز دور ا,عـإب .2

 .6مـل ا,عـائـالية وسـدى فعـاه البيئة مرھون بمـاد تجرـات ا&فـسلوكي

 .رةـة بسكـوي البيئي ,ذاعـق التوعـوف على ا&فـالوق .3

 .ـينافة بيئيـي وثقـر وعـرورة نشـن إلى ضـوالمواطني ناه المسئوليـشد انتب .4

  :ةــدراسـال أھمـيـة -4

ي ـي ف!ـ6م البيئ!ـل!دور الفع!ال لHع!ى إل!ى إب!راز اـھا تسع!ـة في كونـذه الدراسـة ھـرز أھميـتب   

ق ـة ف!ي ح!ـرائم المرتكب!ـن الج!ـف عـھم والكـاتـيدى ا&فراد لتھذيب سلوكـة لـة بيئيـق توعيـر وخلـنش

  .ةـالبيئ

  

  :تحديــد المفاھيــم -5

  :تعـريـف البـيئـة :5-1

  :لغـــة.5-1-1

ّكن ل!ه ـزله، وم!ـأه وأن!ـّوأه  فيه، بمعنى ھيّ ـز�ً وبّوأه إياه، وبـاَءهُ منـذورھا من أبَ ـة جـة بيئـكلم  

  .هـفي

أُت منز�ً؛ أي نزلتـوَتب Vُه، والبيئ!ة والب!اءة والمب!اءةـوVوم ـل الق!ـزل، وقي!ـالمن!: ُه ، وتبّوأ المكان حل

  .)1(حيث يتبوأُونَ 

  :ن من بعضھماـن قريبيـمعنيي" تبّوأ"ة ـور لكلمـر بن منظـفقد ذك

له ـأه، أي جع!!ـأص!!لحه وھي!!" ب!!ّوأَهُ "ل ـه، قي!!ـت في!!ـه للمبي!!ـن، وتھيئت!!اـ6ح المك!!ـيعن!!ي إص!!: ا*ول

  .هـ6ًّ لـمح هذـم اتخـه، ثـبيتـا لمـ6ئمـم
                                                 

  .302، ص1، ج1997، بيروت، لبنان، 1لسان العرب، دار الصادر، ط: ابن منظور )1(



 

  :يـانـالث

  .)2(هـام فيـه وأقـزل فيـأي حّل به ون" انـتبّوأ المك:"أن تقولـامة كـزول وا,قـيعني الن 

أي ).09اJي!!ة :الحش!!ر(  ل!!دار وا,يم!!ان﴾﴿وال!!ذين تب!!ّوءوا ا: ه تع!!الى ـقول!!: ريمـرآن الك!!ـفف!!ي الق!!

  .ان با] ورسولهـرت قلوبھم على ا,يمـار، واستقـة من ا&نصـوا المدينـسكن  نـالذي

فم!ن ك!ّذب عل!يV فليتب!ّوأ مقع!ده «: ق!ال) ص(وفي الحديث الشريف ال!ذي رواه مس!لم أن الرس!ول

  .)3(ه من النارمعناه ينزل منزل»فليتبّوأ مقعده من النار«ه ـقول. »من الّنار

  :اـ%حـاصط .5-1-2

م من أن!ه ل!م يك!ن ـرا، وعلى الرغـوي كثيـاھا اللغـة عن معنـ� يختلف المعنى ا�صط6حي للبيئ

م ـق، إ� أن معظ!ـل دقي!ـا بشك!ـد معن!ى البيئ!ة اصط6ح!ـاء على تحدي!ـاك اتفاق بين الباحثين والعلمـھن

ا ـار الذي يحي!ـة ھي ذلك ا,طـض الباحثين إلى أن البيئه، ويشير بعـر إلى المعنى نفسـات تشيـالتعريف

  .رـي البشـه مع بنـارس فيه ع6قتـه ، ويمـاتـات حيـه على مقومـفيه ا,نسان ويحصل من

  .)4(ولم يؤكد على أن البيئة ھي كل شيء يحيط با,نسانـوكھـر ستـؤتمـوھذا م

اء الت!ي تح!يط بن!ا وت!ؤثر عل!ى وج!ود ـالي ا&شي!ـإجم!" :ھ!ي ةـالبيئ5ول ب!أن ـق يمكن القـا سبـمم

والكائن!ـات اخ ، ـادن والمنـة والمعـى سطح ا&رض، متضمنة الماء والھواء والتربـة علـالكائنات الحي

  ". أنفسھم

  

  : يـيـالبئ الـوعـي.5-2

دوره ف!ي ـإدراك الف!رد ل!«وعي البيئي بأن!ه ال « William Iltekson »" وليم التكسون"عّرف 

  .»ةـة البيئـمواجھ

إدراك «: الوعي البيئ!ي بأن!ه" الم العربيـة في مصر والعـالبيئ ـايا6م وقضـدوة ا,عـن"وعّرفت 

ي ـاب الوع!!ـراد عل!!ى اكتس!!ـة وا&ف!!ـة أو مس!!اعدة الفئ!!ات ا�جتماعي!!ـة البيئ!!ـدوره ف!!ي مواجھ!!ـرد ل!!ـالف!!

ھا ـة م!ن حي!ث أسباب!ـالبيئي6ت ـات والمشكـ6تھا، وھو إدراك قائم على المعرفة بالع6قـة وبمشكـبالبيئ

  . »ھاـوآثارھا ووسائل حلّ 

                                                 
  .112، ص 2004:، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاھرة1ط ،ا?ع@ميالمعجم : محمد منير حجاب )2(
- 8، ص ص 1993:، دار النصQر، القQاھرةإس@ميةرؤية  -البيئة، مشاكلھا وقضاياھا وحمايتھا من التلوث: در الفقيمحمد عبد القا )3(

9.  
  .18، ص2004: ، دار الحامد، عمان ،ا�ردن دراسة في التربية البيئية -البيئةا?نسان و: راتب السعود )4(



 

ال!!!ذي يمن!!!ع ح!!!دوث الخل!!!ل أو » ال!!!وعي الوق!!!ائي«:ل بأن!!!هـي البيئ!!!ي الكام!!!ـكم!!!ا يع!!!رف الوع!!!

وء ـة ع!!ن س!!ـ!!ـة الناجمـرد المش!!ك6ت الفعلي!!ـه ب!!ه الف!!ـذي يواج!!ـال!!» يـ!!ـوال!!وعي الع6ج« لة؛ـالمشك!!

  .دامـا�ستخ

اعي ال!ذي ـع ا�جتم!ـراد للواق!ـ6ل إدراك ا&ف!ـا م!ن خ!ـرفتھـمع ة، أوـات البيئـو إدراك معطيـفھ

ة، ـ6ت بيئي!!ـر ومشك!!ـة م!!ن ظواھ!!ـدور ف!!ي بيئ!!تھم المحلي!!ة والقومي!!ة والعالمي!!ـه، وبم!!ا ي!!ـون في!!ـيعيش!!

  .ھاـل ع6جـائـا ووسـارھـوآث

ات ـاھ!ـوا�تجم ـي لھذه ا&بع!اد، وتتك!ون ل!ديھم المفاھي!ـھم الواعـراد إدراكـي يكتسب ا&فـوبالتال

  .رينـم الشخصي باJخـة واتصالھـم وذلك من خ6ل وسائل ا,ع6م المختلفـم نحو ذلك الفھـوالقي

  :6ث مكونات ھيـل ثـر تكامـد من توافـل �بـي فاعـي بيئـدوث وعـولح

  :التعـليـم البيـئـي -أ

ل م!!ع ـرة عل!!ى التعام!!ة الق!!ادـة والعلمي!!ـادية والفني!!ـة وا�قتص!!ـوادر السياسي!!ـق الك!!ـوھ!!و خل!!  

ل ـل تعدي!ـاھج م!ن أج!ـج ومن!ـع برام!ـب علمي!ة، ي!تم بوض!ـ6ل أساليـة من خـة المختلفـل البيئيـالمشاك

  .ةـد للبيئـرشيـدام الـن نحو ا�ستخـوك المواطنيـسل

  

  :ةـيـة البيئـافـقـالث -ب

ة ـة المثقف!!ـطبق!ا للـا م!!ا يك!ون موجھ!!ـدول، غالب!ـوى ال!!ـام عل!!ى مست!ـي ع!ـق وع!!ـا خل!ـد بھ!!ـيقص!

  .ةـطـة المبسـرات أو المقا�ت العلميـب والنشـ6ل الكتـن خـاملة مـوالع

  :ا#عـ%م البيـئـي -ج

ون ـد وأن يك!ـار �ب!ـوب ط!رح ھ!ذه ا&فك!ـددة وأسل!ـار مح!ـرح أفك!ـع لط!ـح المجتمـل شرائـيشم

  .)5(اتـة المستويـب كافـرا ليناسـمتغي

ة ـرار بالبيئ!ـا,دراك وا,حس!اس بمخ!اطر ا&ض!: " ي!ا بأن!ه إجرائ ال!وعي البيئ!يويمكن تعريف 

  .ةـاه البيئـا تجـوكنـل سلـة تعديـة، ومنه محاولـوالمشك6ت البيئي

  :ا#عـ%م البيـئـي .5-3

ا ـ6مي!ـا وإعـن بيئي!ـ6م من قب!ل أش!خاص مؤھلي!ـل ا,عـائـف وسـتوظي :يـ6م البيئـد با,عـيقص

   .اياـلك القضـا مع تـابيـل ايجـام متفاعـق رأي عـخلة، وـالبيئ اياة بقضـللتوعي

                                                 
، ص ص 2003، مرك!ز ا,س!كندرية للكت!اب، ا,س!كندرية، ري5ة والتطبي5قا#ع5%م البيئ5ي ب5ين النظ: جمال الدين السيد علي ص!الح )5(

91-92-93.  



 

ي ـاد الوع!ـ6ل إيج!ـة م!ن خ!ـاظ على البيئ!ـة في الحفـاسيـات ا&سـومـد المقـي أحـ6م البيئـوا,ع

ة عل!ى ـم المحافظ!ـر قي!ـون أداة ف!ي نش!ـه ليك!ـة ونقلھا لتأھيل الجمھ!ور نفس!ـاب المعرفـواكتس ي،ـالبيئ

  .)6(اـارة بھـلسلوكيات الضة والتخلي عن اـالبيئ

اول ـة، أو تن!ـ!ـا البيئـالجة ا,ع6مي!ة لقضاي!ـھو المعف: يـ%م البيئـ9عأمـا التعـريـف ا#جـرائـي ل

    .اـھـدمـرامج التي تقـة في البـايا البيئـ6م لقضـل ا,عـائـوس

  

  

  

  :ةـابقـات السـدراسـال - 5

و�ت كثي!رة، فك!ل عم!ل �ب!د وأن تك!ون ق!د إن كل بحث علمي ھو عبارة عن حلقة متصلة بمحا

سبقته جھود، فالدراسات الس!ابقة تعتب!ر تراث!ا نظري!ا يمك!ن ا�نط!6ق من!ه للوص!ول أن يس!تعين بكاف!ة 

  .البحوث والدراسات التي تناولت نفس الظاھرة التي اختارھا

البح!ث ويشترط أن يكون للدراسات السابقة موضوعا وھدفا ونتائجھا، أما إذا وج!دت فرض!يات 

  .والعينة والمنھج وا&دوات فالدراسة تكون أكثر تفصي6 ودقة

وانط6ق!!ا م!!ن موض!!وع الدراس!!ة ھن!!اك بع!!ض الدراس!!ات الس!!ابقة الت!!ي لھ!!ا ع6ق!!ة بموض!!وعنا حس!!ب 

  : ومن ھذه الدراسات نذكر. اط6عنا وما توفر لدينا من مادة علمية

  : ىـة ا*ولـالدراس*  

دراس!!ة ميداني!!ة بجامع!!ة منت!!وري " لص!!حي ل!!دى الطلب!!ة الج!!امعيين دور ا,ذاع!!ة ف!!ي نش!!ر ال!!وعي ا"  

-2001جامع!!ة قس!!نطينة  -م!!ذكرة ماجس!!تير عل!!م اجتم!!اع التنمي!!ة -ش!!عباني مال!!ك: قس!!نطينة، للطال!!ب

2002.  

 :ةـررات الدراسـمب -1

ص!!حة بالنس!!بة للف!!رد والمجتم!!ع، أيض!!ا ك!!ون الظ!!اھرة ملفت!!ة ل6نتب!!اه خاص!!ة م!!ع ا�نتش!!ار أھمي!!ة ال  

  .كذلك كون ا,ذاعة تعتبر من أكثر الوسائل قربا للجمھور.ر ل[مراضالمستم

 :ةـدراسـداف الـأھ -2

                                                 
عل!!ى  ، جامع5ة ال55دول العربي5ة، ال5دليل المرجع55ي للش5باب ف5ي مج55ال المحافظ5ة ESSESCOا#س5%مية للتربي55ة والعل5وم المنظم!ة  )6(

  .30، ص2006البيئة، سبتمبر 



 

وفيم!ا يل!ي ع!رض &ھ!م أھ!داف . إن قيمة البحث بقيمة ا&ھداف والنت!ائج الت!ي يرم!ي إل!ى تحقيقھ!ا

  : الدراسة

  .محاولة إبراز الدور الفعلي لوسائل ا�تصال ومنھا ا,ذاعة في الجانب الصحي، •

 .ه الدراسة إلى تزويد القارئ بمبادرة معرفية تتصل ببيئته الطبيعية وا�جتماعيةتھدف ھذ •

  

  

 : ةــدراسـاؤ!ت الـتس -3

  : التســاؤل الـرئيسـي •

  ن؟ـييـلدى الطلبة الجامع ير الوعي الصحـنش ا فيـة سيرتـما دور إذاع -

  : فرضيـات الدراسـة – 4

  : الفرضيـة العامـة

  .الوعي الصحي لدى المستمعينتساھم إذاعة سيرتا في نشر  -

  :الفرضيات الجزئيـة

  .يةـتولي إذاعة سيرتا أھمية معتبرة للمواضيع البيئ -

 .ة سيرتا برامج صحية شاملة لمختلف ا&مراضـدم إذاعـتق -

 .ة سيرتا في التأثير على سلوك مستمعيھا لتشكيل الوعي الصحيـتساھم إذاع -

  : عينـة الـدراسـة – 5

اخت!!ار الباح!!ث العيين!!ة العش!!وائية الطبقي!!ة متع!!ددة المراح!!ل اختي!!رت بحك!!م طبيع!!ة الموض!!وع 

  .بطريقة علمية

  :منـھـج الدارسـة  – 6

اس!!تخدم الباح!!ث م!!نھج المس!!ح ا�جتم!!اعي بالعين!!ة &ن!!ه يس!!مح بتحقي!!ق غاي!!ات الدراس!!ة بأق!!ل     

  .وقت وجھد ومال ممكن والذي يدخل ضمن الدراسات الوصفية

  : ل الباحث من خ6ل ھذه الدراسة إلى النتائج التاليةتوص :ةـج الدراسـائـنت -7

  .أن إذاعـة سيـرتا تحتـل مكانـة مرموقـة بين مستمعيھـا -

إذاعـة سيـرتا تحـاول من خـ6ل ما تتضمنه البرامج الصحيـة أن ترقى إلى مست!ـوى تطلع!ات  -

  .فئـة الجامعيين، كما استطاعت تقديم برامـج صحـية ھادفـة



 

اعت تكوين رصيد معرفي وثقافـي كبير لدى ھذه الفئة في المجال الصحي يجعلھ!ا أيضا استط -

  .بمنأى عن أخطار مختلف ا&مراض من خ6ل نفاذھا إلى عقولھم

  

من خ6ل ما س!بق ذك!ره يتض!ح أن ھن!اك ع6ق!ة ب!ين ھ!ذه الدراس!ة والدراس!ة الت!ي نح!ن بص!دد 

ما ساھمت يشكل جزئ!ي ف!ي تش!كيل إجراءھا ، حيث ساھمت في بناء الجانب النظري للبحث، ك

  .ا�ستمارة

  : ةـانيــة الثـدراسـال •

مدين!!ة عناب!!ة  -دراس!!ة اس!!تط6عية لعين!!ة م!!ن الث!!انويين والج!!امعيين" ا,ع!!ـ6م والبـيئ!!ـة "  -

 مذكرة ماجستير في علوم ا,ع6م وا�تصال،  –نموذجا 

  . 2006-2005: جامعة الجزائر -رضوان س6من  –للطالب 

  :ةـاسررات الدرـمب -1

  .أھمية البيئـة الطبيعيـة �ستمـرار الحياة وتحقيـق التنمية المستدامة -

 .دور وسائـل ا,عـ6م في نقل واقع البيئة ومشك6تھا وتوعية أفراد المجتمع -

  : ةـدراسـداف الـأھ – 2

  .التعرف على خصائص جمھور برامج البيئة في ا,ع6م المرئي و المسموع -

  .جمھور المحلي ونظرتھم إلى الع6قة بين ا,ع6م والبيئةالتعرف على خصائص ال -

  .التعرف على القيمـة التي يوليـھا الجمھـور لقضـايا البيئـة -

  :ةـدراسـاؤ!ت الـتس -3

  : التساؤل الرئيسي* 

  وين الوعي البيئي لدى الفرد الجزائري؟ـ6م في تكـل ا,عـو دور وسائـماھ -

  :ةـاؤ!ت الفرعيـالتس* 

  طبيعـة العـ6قـة بيـن ا,عـ6م والبيئـة؟ما  -

  ھل يمكـن الحـديث عن إعـ6م بيئـي في الجـزائـر؟ -

  ما مدى اھتمام جمھـور وسـائـل ا,عـ6م بقضـايا البيئـة ومشك6تـھا؟ -

  إلى أي مـدى ساھمت وسـائل ا,عـ6م في تكوين الوعي البيئي في الجـزائـر؟  -

  : دراسـةـة الـعيـن – 4



 

استخدم الباحث العينة القصدية وھي العينة التي يعتمد علھا في الدراسات ا�ستط6عية عن!دما   

  .يكون الباحث مقيدا بمدة زمنية محدودة،ويفتقر إلى معلومات حول المجتمع المدروس

  : ةـدراسـج الـمنھ – 5

جوان!!ب تن!!درج ھ!!ذه الدراس!!ة ض!!من الدراس!!ات ا�س!!تط6عية الت!!ي تھ!!دف إل!!ى المقارب!!ة ب!!ين ال

لذلك استخدم الباح!ث م!نھج المس!ح ا�جتم!اعي &ن!ه أكث!ر م6ئم!ة .النظرية والتطبيقية للموضوع

  .لطبيعة الدراسة

  : ةـج الدراسـنتائ – 6

  .على درجـة من الوعـي البيئيور ـأن أغلب الجمھ -

كذلك أن الوعي بانعكاسات التلوث موج!ـودة ل!دى أغل!ب المبح!وثين حي!ث ي!رون بأن!ه ي!نعكس  -

  .لبا على الصحة العامةس

أيض!!ا توص!!لت الدراس!!ـة إل!!ى أن ھن!!ـاك مش!!ك6ت بيئي!!ة بالمنطق!!ة وأن مس!!بباتھا تت!!راوح ب!!ين  -

  .اJثـار السلبيـة للتنمـية الصناعيـة وضعـف الوعي البيئي

أن أغل!!ـب المبح!!وثين عل!!ى اخت!!ـ6ف أعم!!ارھم وجنس!!ھم ومس!!تواھم الدراس!!ي واع!!ـون بھ!!ذه  -

  .المشاكل

  .على وعـي بدرجـة اھتمـام وسائـل ا,ع6م الجزائرية المبحوثين -

أن أغلـب المبحـوثين على وعي بع6قـة ا,ع6م بالبيئة وإمكانيات وسائل ا,ع!6م ف!ي مع!ـالجة -

وأيض!!ا أنھ!!م عل!!ى وع!!ي بع!!ـدم كفاي!!ـة وس!!ائل ا,ع!!ـ6م الج!!ـزائرية ف!!ي ھ!!ـذا .مث!!ل ھ!!ذه القض!!ايا

  .المجال

  .لوب ا&ول للوقايـة من التأثيرات السلبية للتلوث على البيئـةأن الوعي البيئـي ھـو ا&س -

وعليـه فھـذه الدراس!ـة ق!د أفادت!ـنا ف!ي المج!ال النظ!ـري، وك!ذا ف!ي إع!داد ا�س!تمارة  و النت!ـائج الت!ـي 

  . توصـل إليھـا الباحث

  

  
  

  



 

  
  

  يـانــل الثــصـالف
  ةــان والبيئــسـا?ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ةـئـان بالبيـا?نس ةـ@قـع -1
  :ةـئـان والبيـن ا?نسـة بيـ@قـور العـل تطـراحـم.1-1

خلق هللا عّز وجّل ا/نسان في كوكب ا�رض، بيئة الحياة، يستمد منھا قوته وأسباب نموه 
المادي والفكري وا�خ2قي واAجتماعي، والروحي ، وكان أثر ا/نسان على البيئة في أول ا�مر 

تعدى أثر الكائنات الحية ا�خرى، وبدأت تتغير ع2قة ا/نسان ببيئته مع تغير مراحل حياته ھيّنا، وA ي



 

من الجمع واAلتقاط إلى الصيد والقنص ، ومن ثَم إلى الزراعة فالصناعة، ويعود ھذا التغيير المستمر 
عن باقي  لمكانة ا/نسان المتميزة في البيئة بما وھبه هللا من خصائص بيولوجية فريدة تميزه

  .)7(المخلوقات والتي تمكنه من اAمتداد خارج إطار بيئته البيولوجية زارعا وصانعا
فالوسط البيئي الذي نعيش فيه يمثل محصلة للتطور المستمر منذ بداية الخلق إلى ما شاء هللا 

  .سبحانه وتعالى
ش فيه نجد أن وعند دراسة تطور الع2قات والتفاعل بين ا/نسان والوسط البيئي الذي يعي

  :التطور قد مّر بالمراحل التالية
  :رـفـة الصـلـرحـم.1-1-1

لم يظھر فيھا أي شكل من أشكال الحياة على كوكب ا�رض، فقد كان الغ2ف الغازي خاليا من 
ا�وكسجين، وغنيا بغازات الميثان وا�مونيا، وكانت تجري بين مكونات الغ2ف الغازي والمكونات 

تفاع2ت كيميائية ، وفيزيائية وفرت ) كالماء والبكتيريا(كوكب ا�رض  ىوجودة علغير العضوية الم
ن بعض ا�حماض ا�مينية، وتسمى ھذه المرحلة بالتطور الكيميائي    .الظروف الم2ئمة لتكوُّ

وقد بدأت الحياة مع ظھور خ2يا بوسعھا أن تتكاثر وتغطي صفاتھا الوراثية لmجيال القادمة أو 
بدأ الطريق الطويل لتطور الحياة على كوكب ا�رض، فقد أخذت النباتات المائية تغزو و.الجديدة

اليابسة، وحدث نتيجة لذلك تغير جذري لمكونات الھواء، حيث اختلفت الغازات المختزنة وسادت 
وفي ھذه المرحلة استطاعت الحيوانات والنباتات المعروفة حاليا أن  غازات ا�وكسجين والنيتروجين،

ھر وتتطور، وظھر ا/نسان ا�ول، وتكونت مخازن ضخمة من الفحم والبترول من بقايا الكائنات تظ
  .)8(الحية

  :ىـة ا8ولـلـرحـالم.1-1-2
فQQراد أعQQاش النQQاس فQQي ھQQذه المرحلQQة علQQى شQQكل جماعQQات صQQغيرة متفرقQQة، ولQQم يQQزد عQQدد      

  .وجع الثمارالجماعة الواحدة في الغالب عن خمسين فردا، يشتركون في الصيد 
وكانت ھذه الجماعات في تنقل مستمر في البيئة المحلية تبحث عن مصادر الغذاء الQذي تحتاجQه، 
اسQQتخدم ا/نسQQان فQQي بدايQQة ا�مQQر ا�يQQدي ، والحجQQارة والعصQQي للصQQيد وقتQQل الحيوانQQات وجQQع الغQQذاء، 

QQة، ويمكQQات الحيQQراض الكائنQQي انقQQة فQQھم بفعاليQQم تسQQة لQQلحة بدائيQQذه ا�سQQت ھQQان وكانQQول أن ا/نسQQن الق
الصيّاد وجامع الغذاء قد عاش في بداية ھذه المرحلة كغيره من الكائنات الحيQة، ولQم يQؤثر فQي التQوازن 

الزحQف الجليQدي، :البيئي في منطقته، لذا فقد كانت العوامل المؤثرة في البيئة ھي عوامQل الطبيعQة مثQل
  .البراكين، وصواعق البرق وغيرھا من المؤثرات الطبيعية

غير أن توفر القدرات الجيدة في ا/نسان مثل قدرته على صنع ا�دوات من أجل الصيد، وجمQع الغQذاء 
المكتسQبة إلQى أطفالQه باسQتعمال     وإعداد الطعQام والملQبس، وقدرتQه علQى إعطQاء الخبQرات والمعرفQة 

كان يعيش معھQا ، فقQد اللغة لتمرير المعلومات جعلته أفضل تكيّف للعيش في البيئة من الحيوانات التي 
اكتسب ا/نسان الخبرة في تحسين ظروف حياتQه تQدريجيا، فحسQن أدوات الصQيد واسQتخدم النQار وأخQذ 
يقطQQع ا�شQQجار، ويحرقھQQا ويقتQQل أعQQدادا كبيQQرة مQQن الحيوانQQات، كمQQا اسQQتعمل النQQار لمطQQاردة قطعQQان 

  . الحيوانات تمھيدا لصيدھا
يئتQQه تQQدريجيا بزيQQادة معرفتQQه وتقدمQQه، غيQQر أن ا�عQQداد ويتضQQح ممQQا سQQبق أن ا/نسQQان أخQQذ يQQؤثر فQQي ب

  .الصغيرة لھذه الجماعات جعلت التأثير البيئي السلبي بسيطا جدا ويمكن إھماله
  :ةـيـانـة الثـرحلـالم.1-1-3
ألQف  12إلQى  10: ھي المرحلة الزراعية التي سبقت الثورة الصناعية ا�ولى، أي قبل حQوالي   

فQي اAسQتقرار، فQدّجن بعQض أنQواع الحيوانQات وزرع بعQض أنQواع النباتQات،  عام، حيث أخQذ ا/نسQان

                                                 
  .36-35راتب السعود، مرجع سابق، ص ص  )7(
  .23، ص2003، عمان،1، دار الشروق،طالمدخل إلى العلوم البيئيةة، يحي الفرحان، يالغرايبسامح  )8(



 

وبذلك أصQبح منتجQا للغQذاء، ھQذا ويعتقQد أن الزراعQة بQدأت مصQادفة فQي مختلQف منQاطق العQالم عنQدما 
  .Aحظ ا/نسان بذور الثمار تنمو من جديد في ا�ماكن التي يرمي فيھا بقايا الثمار

QQذ ا/نسQQة أخQQذه المرحلQQي ھQQات وفQQرق الغابQQات ، ويحQQي حيوانQQزارع ومربQQلبيا كمQQة سQQي البيئQQؤثر فQQان ي
ويستخدم مناطقھا �غراض الزراعة والرعي، وقد أدى اجتثاث الغابات إلى الحQّد مQن اسQتيعاب التربQة 

  .لمياه ا�مطار مما أدى إلى زيادة معدAت الجريان السطحي للمياه، وارتفاع معدAت التربة
نسان السلبي على الوسط البيئي في ھذه المرحلة بسQيطا جQدا ولكQن بالتأكيQد يفQوق وعموما بقي تأثير ا/

تأثير ا/نسان خ2ل المرحلة ا�ولى، وقد تطورت الزراعة فQي ھQذه المرحلQة، حيQث قلQل المQزارع مQن 
اعتماده على قوته الجسدية في حرث التربة، فاستخدم حيوانات الجّر ا�ليفQة فQي الحQرث وزرع بعQض 

لحبوب، كالقمح والشعير والذرة، وغيرھQا مQن النباتQات، وقQام باستص2Qح مسQاحات واسQعة مQن أنواع ا
  .ا�راضي لvنتاج الزراعي 

وقد ترتب علQى ھQذه العمليQة ظھQور نظQم اجتماعيQة واقتصQادية فQي القQرى الزراعيQة تQنظم العديQد مQن 
خQQذت تتزايQQد أجبQQرت ھQQؤAء الع2قQQات بQQين ھQQؤAء النQQاس، AسQQيما وأن عمليQQات السQQرقة والغQQزو التQQي أ

السQQكان علQQى تطQQوير قQQوة سياسQQية لحمايQQة منQQاطق نفQQوذھم، وازدادت كثافQQة سQQكان القQQرى الزراعيQQة 
  .وتطورت لتظھر بعدھا المدن وتنمو بشكل بطيء، وكانت المدن معزولة عن بعضھا البعض

  :ةــالثـلة الثـرحـالم.1-1-4
التجمعات السكانية تنمو تQدريجيا، وتطQورت ھي مرحلة الثورة الصناعية ا�ولى، حيث أخذت    

م، وبعQد ذلQك 1790 – 1750الحرف المھنية، وشيّدت المصانع في بريطانيا أوA خ2ل الفترة الزمنيQة 
  .في ألمانيا وفرنسا والوAيات المتحدة

، والتي تعتبر رمزا 1763سنة " جيمس واط"وفي ھذه المرحلة اخترعت ا=لة البخارية من قِبل 
الثورة الصناعية، وأخذت ا=لة التي تستعمل الوقود الحفري كمصدر للطاقة تحQل محQل ا�دوات  لبداية

  ..)9(الحرفية المستعملة في ذلك الوقت 
القطار والسفن البخارية ثم الطائرات فQي وقQت متQأخر، : كما استعملت وسائط النقل المختلفة مثل

  . وخصوصا العلوم التطبيقية ويرجع التقدم التقني ا=نف الذكر إلى تقدم العلوم
وفي ھذه المرحلة أيضا أدخلQت ا=لQة الزراعيQة واسQتعمل السQماد الكيميQائي والمبيQدات الكيميائيQة 
فQQي ا/نتQQاج الزراعQQي، كمQQا ھQQاجرت أعQQداد كبيQQرة مQQن العQQاملين فQQي الزراعQQة مQQن الريQQف إلQQى المQQدن، 

  .وتجاوز عدد سكان بعضھا المليون نسمة
مشQك2ت بيئيQة واقتصQQادية واجتماعيQة قضQت علQى أعQداد ھائلQة مQن سQQكان  وقQد أدى ذلQك إلQى ظھQور

  .المدن
واليوم نجد العديد من مدن العالم النامي تعاني مQن مشQك2ت بيئيQة واقتصQادية واجتماعيQة كQالتي عانQت 

  .منھا الدول ا�وروبية خ2ل الثورة الصناعية ا�ولى
  :ةــلة الرابعــرحـالم.1-1-5

عيشھا ا=ن وA نعرف كيف تنتھي، ويطلق عليھا الثQورة الصQناعية الثانيQة، أو ھي المرحلة التي ن
  .ثورة الحاسبات اAلكترونية واAتصاAت

فمنQQQذ نھايQQQة الحQQQرب العالميQQQة الثانيQQQة حQQQدثت تغيQQQرات كثيQQQرة فQQQي الQQQنظم التقنيQQQة واAجتماعيQQQة 
QQQوم والتكنولوجيQQQدم العلQQQة بتقQQQذه المرحلQQQز ھQQQية، وتتميQQQادية والسياسQQQقتصAاء واQQQي الفضQQQا فQQQا خصوص

الخQQQارجي، والتوسQQQع فQQQي اسQQQتعمال الحاسQQQبات اAلكترونيQQQة، حيQQQث دخلQQQت فQQQي جميQQQع جوانQQQب الحيQQQاة 
العصرية، وتحسنت نوعية اAتصاAت وتبادل المعلومات بدرجة لم يسبق لھا مثيل، كما تحسQنت أيضQا 

                                                 
  .24، صالمرجع السابقة، يحي الفرحان، يسامح الغرايب )9(



 

سQتعمال مصQادر الطاقQة كفاءة اAستفادة مQن طاقQة الوقQود الحفQري والطاقQة النوويQة، وتQم التوسQع فQي ا
  )10( .المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرھا للحد من استنزاف مصادر الثروة والتلوث البيئي

وقد ساھمت ثورة اAتصاAت في خلق نظام العولمة، وجعل العالم قرية صغيرة واحQدة، ويشQمل نظQام 
  : العولمة كل من

  :ةـاديـة اقتصـولمـالع -أ
QQبحت ا�مQQد أصQQارة فقQQة التجQQ2ل منظمQQن خQQالم مQQم دول العQQي معظQQة فQQل بحريQQائع تنقQQوال والبض

عبQQر شQQبكة اAنترنيQQت فQQي معظQQم دول العQQالم " التجQQارة اAلكترونيQQة"كمQQا انتشQQرت  (WTO)العالميQQة 
  .أيضا

  
  
  
  
  :ةـافيـة والثقـاعيـة اجتمـولمـالع -ب

ة شQعوب العQQالم الغربQQي، ونشQQاھد أخQذت ثقافQQة وحيQQاة النQاس اAجتماعيQQة تتQQأثر بقQيم وأسQQاليب حيQQا
  )11( .اليوم صراعا مصطنعا للثقافات والحضارات والذي A يعرف أحد كيف سينتھي

  :ةــاسيـة السيـولمـالع -ج
وتھدف إلى نشر الديمقراطية وحقوق ا/نسان، وقQد أخQذت شQعوب دول العQالم النQامي تطالQب     

  .بالحرية والديمقراطية وبمستويات مختلفة
من التقدم العلمي والتقني، وارتفاع مستوى وعي سQكان العQالم، إA أن المشQك2ت البيئيQة  وبالرغم

A تزال قائمة، وأدت إلى ظھور وعي بيئQي لQدى حكومQات ومQواطني الQدول المتقدمQة، حيQث تQم إنشQاء 
العديQQد مQQن المؤسسQQات والمعاھQQد العلميQQة لدراسQQة مختلQQف المواضQQيع البيئيQQة، با/ضQQافة إلQQى تأسQQيس 

  .حزاب السياسية والتي جعلت من أھم أھدافھا حماية وصيانة البيئة لvنسانا�
وقQQد انتشQQرت ھQQذه ا�حQQزاب السياسQQية التQQي تQQدعى بQQا�حزاب الخضQQراء فQQي معظQQم دول العQQالم 

  .)12(الصناعي وأصبحت ذات نفوذ سياسي قوي
نسان والبيئQة إلQى وفي تقسيم آخر نجد الدكتور راتب السعود قد قسم مراحل تطور الع2قة بين ا/

  :مرحلتين
  :ئةـان من البيـة ا?نسـايـة حمـلـرحـم -أ

بQQدأت تتغيQQر ع2قQQة ا/نسQQان ببيئتQQه مQQع تغيQQر مراحQQل حياتQQه، مQQن الجمQQع واAلتقQQاط إلQQى الصQQيد 
والقنص، فكان ھمه ا�كبر ھو حماية نفسه من غوائل البيئة، وخاصة ما يعايشه مQن حيوانQات مفترسQة 

ن لQQه أنھQQا تسQQبب لQQه ا�مQQراض، وكQQذلك الثلQQوج والصQQواعق، والعواصQQف وانحبQQاس وكائنQQات دقيقQQة تبQQيّ 
ا�مطار؛ أي أن ا/نسان في ھذه المرحلة كان يقف أمام البيئة ضQعيفا، يبحQث عQن وسQائل حمايQة نفسQه 

  ".مرحلة حماية ا/نسان من البيئة"منھا، لذلك سميت ھذه المرحلة بـ
  
  
  :انـسة من ا?نـة البيئـمايـلة حـمرح -ب

اسQQتنبط ا/نسQQان مQQن بيئتQQه وسQQائل عيشQQه مQQن مأكQQل ومشQQرب، وملQQبس، ومسQQكن ووسQQيلة انتقQQال 
ووسQيلة ترفيQه، لكQن اسQتغ2ل ا/نسQQان للمصQادر الطبيعيQة التQي منحQه هللا إياھQQا، لQم يكQن أحيانQا بطQQرق 
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يQQر سQQليمة ورشQQيدة،وإنما كQQان ذلQQك اAسQQتغ2ل بطQQرق إسQQرافية ومسQQرفة، خاصQQة المصQQادر الطبيعيQQة غ
  . المتجددة كالفحم والبترول والمياه الجوفية

أما المصادر المتجددة كالنباتات والتربة والمياه فقد أسرف ا/نسان فQي اسQتغ2لھا بمعQدل يفQوق معQدل 
تجددھا تحت الظروف الطبيعية ؛ فتعويض شجرة في الصحراء يحتاج إلى عشرات السQنين وتعQويض 

  .لى مئات السنينطبقة رقيقة مفقودة في التربة يحتاج إ
فھذه البيئة أصبحت خطرا علQى ا/نسQان، وذلQك بفعQل ا/نسQان نفسQه وھكQذا اتضQح لنQا أن الخQوف مQن 

علQى أن الخQوف مQن البيئQة حQديثا أشQد مQن الخQوف مQن البيئQة  البيئة شعور Aزم ا/نسان قديما وحQديثا،
  :)13(قديما وذلك لmسباب التالية

انت في غالبيتھا طبيعية، وبالتالي فإن تأثيرھا قد يكون خفيفQا، أن مصادر الخوف من البيئة قديما ك .1
 .ا ففي معظمھا صناعية وبالتالي فإن تأثيرھا أشد'أما مصادر الخوف من البيئة حديث

 .مصادر الخوف من البيئة قديما محدودة العدد، أما حديثا فھي مصادر كثيرة ويصعب حصرھا .2
واحQدة عQن ا�خQرى، وA تQرابط بينھQا غالبQا، إذ قQد A مصادر الخوف من البيئة قQديما مسQتقلة كQل  .3

يكون ھناك من ع2قة تربط بين الفيضQانات أو الثلQوج، وبQين الخQوف مQن الحيوانQات المفترسQة أو 
الصQQواعق، فQQي حQQين أن مصQQادر الخQQوف مQQن البيئQQة حQQديثا مترابطQQة متداخلQQة، وتQQؤثر فQQي بعضQQھا 

ربة بالمبيQدات قQد يلQوث  الميQاه الجوفيQة، ومQن ثQّم البعض، وقد تولد بعضھا بعضا، إذ أن تلويث الت
 .الھواء أو الغذاء وھكذا

مصادر الخوف مQن البيئQة قQديما كانQت ملموسQة ومحسوسQة فQي أغلبھQا فQي حQين أنھQا حQديثا قQد  .4
 ).كالتلوث ا/شعاعي(، وقد A تكون )كتلوث الماء(تكون ملموسة ومحسوسة 

شرة يمكن م2حظتھا بسھولة وبسرعة، في حQين أن آثQار أن أثار المشك2ت البيئية قديما كانت مبا .5
المشك2ت البيئية الحديثة قد تكQون مباشQرة وقQد تكQون غيQر مباشQرة كتQأثير ا�مQواج المغناطيسQية 

 .مث2
تأثير المشك2ت البيئية قديما كQان علQى مسQتوى سQطح ا�رض، أمQا حQديثا فنجQده قQد امتQد إلQى  .6

التفجيQQرات (وإلQQى طبقQQات ا�رض ) الطيQQران النفQQاث( طبقQQات الجQQو، ووصQQل إلQQى طبقQQة ا�وزون
 ).النووية التي تجرى تحت سطح ا�رض

أنھا حديثا أصبحت تتصف بظاھرة العالمية  حين أن معظم المشك2ت البيئية قديما كان محليا، في .7
 .)14(التي A تعترف الحدود

مشQك2ت البيئيQة الحديثQة أن المشك2ت البيئية القديمة كانت تھدد ا/نسان وحده، في حين أن ال .8
 .A تھدد س2مة ا/نسان فحسب بل تھدد كوكب ا�رض الذي يعيش عليه

أن الخطر الناجم عن المشك2ت البيئية قديما كان في معظمه وقتيا، ومدى تQأثيره قصQير، فQي  .9
حQQين أن الخطQQر النQQاجم عQQن المشQQك2ت البيئيQQة حQQديثا طويQQل ا�مQQد وتQQأثيره يسQQتمر لسQQنوات 

 .ات واسعة من ا�رضويصيب مساح
أن التصدي للمشك2ت البيئية قديما كان أسھل، ويمكQن مكافحتھQا والوقQوف فQي وجھھQا أكثQر  .10

 .)15(من المشك2ت البيئية الحديثة التي أضحى التصدي لبعضھا أم2 يصعب تحقيقه
أن تقسQQيم مراحQQل تطQQور الع2قQQة بQQين  يفQQي حQQين يQQرى كQQل مQQن عبQQد القQQادر عابQQد وغQQازي سQQفارين

  :ان والبيئة قد تمثلت في خمسة مراحل ھيا/نس
  :رــال البشـبـر ا8رض ستقـلة تسخيـرحـم -1
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تمثل الفترة التي انقضت إلى أن أصبحت ا�رض مؤھلة لظھQور ا/نسQان عليھQا فخ2لھQا تطQور    
الغ2ف الجQوي والمQائي لmQرض وظھQرت أنQواع مختلفQة مQن النباتQات والحيوانQات وتشQكلت الثQروات 

  .وتشمل ھذه المرحلة معظم تاريخ ا�رض إلى أن ظھر ا/نسان عليھاالمعدنية 
  
  :دـة الصيـرحلـم -2

عاش خ2لھا ا/نسان مرحلة تنقل مستمر باحثا عن طعامه وشرابه ومارس فيھا مھنة الصQيد، ولQم 
 واقتصر التأثير على. يكن لvنسان في ھذه المرحلة أي دور يذكر في التأثير على البيئة وا/ضرار بھا

البيئة فقط على العمليات التي تتم على سطح ا�رض وفي باطنھا مثQل الQزAزل، البQراكين، الفيضQانات 
  .واAنزAقات ا�رضية

  :ةــة الزراعـلـرحـم -3
ولغايQة بQدء الثQورة الصQناعية فQي " عشرة إA اثنا عشQر ألQف عQام"ألف عام  12إلى  10تعود إلى 

ايتھا عQرف ا/نسQان الزراعQة وبQدأ اAسQتقرار، ويمكQن ،ففQي بQد) م18ق (منتصف القرن الثامن عشQر 
اعتبارھا المرحلة التي بدأ فيھQا التQأثير السQلبي لvنسQان علQى البيئQة ، إذ بQدأ بحQرق النفايQات �غQراض 

  .الزراعة والرعي
  :ةـاعيـورة الصنـة الثـلـرحـم -4

ا/نسQان فQي تمتد مQن منتصQف القQرن الQثمن عشQر إلQى غايQة منتصQف القQرن العشQرين، حيQث بQدأ 
  .استخدام ا=Aت �غراض شتى وبدأ بحرق الوقود ا�حفوري لتسيير وسائط النقل المختلفة

  .وخ2ل ھذه المرحلة ومع تطور التصنيع ظھرت مشك2ت بيئية خطيرة
  :اتـومـورة المعلـة ثـلـمرح -5

، ففQي ھQذه ھي المرحلة التQي نعيشQھا ا=ن، وتمثQل بQدايتھا النصQف الثQاني مQن القQرن العشQرين     
المرحلة ظھرت الحاسبات اAلكترونية وتطورت وسائل اAتصال وتفجرت ثQورة المعلومQات، وحQدثت 

  .)16(مشاكل بيئية متعددة مثل تلوث الھواء والماء واستنزاف الثروات الطبيعية
ومن خ2ل كل ما تقدم نرى أن عبد القادر عابد وغازي سفارين يتوافقان مع سامح الغريبQة ويحQي 

  .مراحل) 5(حان في تقسيم كليھما لمراحل تطور الع2قة بين ا/نسان والبيئة إلى خمسة الفر
  
  
  
  :ةـان والبيئـن ا?نسـة بيـ@قـرة للعـات المفسـالنظري.1-2
  Determinism: ةـميـة الحتـدرسـالم.1-2-1 

ا تجQQاه قQQوى يطلQQق عليھQQا المدرسQQة البيئيQQة، تنظQQر ھQQذه المدرسQQة إلQQى ا/نسQQان باعتبQQاره كائنQQا سQQلبي
  .الطبيعة، وھو من خ2ل الحتمية البيئية مسيّر وليس مخيّر

فا/نسان يتواجد في بيئته التي تؤثر فيه تأثيرا أكيدا، ومن الضQروري أن يتكيQّف معھQا ويعQيش فQي 
ة تقQQوم علQQى مبQQدأ أساسQQه أن اAخت2فQQات المتواجQQدة بQQين الشQQعوب يQQتھQQا، فالمدرسQQة البيئاحQQدود إمكاني

  ./نسانية ككل ترجع إلى اAخت2فات في الظروف البيئية والجغرافيةوالمجتمعات ا
ربطQQا بQQين المنQQاخ وطبQQائع الشQQعوب ): أرسQQطو(، و)ھيبQQوقراط: (مQQن رواد ھQQذه المدرسQQة القQQدامى

  .وعاداتھم
فQQي العصQQور الوسQQطى حيQQث بQQيّن اخQQت2ف " ابQQن خلQQدون"أيضQQا ظھQQر اAتجQQاه الحتمQQي فQQي مقدمQQة 

وربQط بQين المنQاخ وطبQائع الشQعوب، ووصQف أثQر الھQواء فQي أخ2Qق البشQر البيئات في حيQاة سQكانھا، 
  .والمناخ في طبائع الشعوب
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فأقQQاليم الوسQQط تمتQQاز باعتQQدال مناخھQQا، وسQQكانھا أكثQQر اعتQQداA فQQي أجسQQامھم وألQQوانھم وأخ2قھQQم 
لبQاردة ومعام2تھم، والبيئة في ھذه المناطق أكثر عطاء وتنوعQا فQي ھQذا الغطQاء مQن أراضQي الشQمال ا

  .والجنوب الشديدة الحرارة
ويقQول أن البيئQQة الحQQارة يسQQكنھا السQQود مQQن البشQر، بيQQوتھم مQQن الطQQين والقصQQب وأقQQواتھم مQQن ذرة 

  .وعشب، وم2بسھم من أوراق الشجر أو الجلود، وھم يتسمون بالخفة والطيش
  .أما مجتمعات حوض البحر ا�بيض المتوسط فيتسمون بالجرأة والشجاعة والمعرفة

إA أن ما تقرره المدرسية الحتمية قد ينطبQق علQى مختلQف أشQكال الحيQاة النباتيQة والحيوانيQة بشQكل 
كبير، لكنه أقل من ذلك في انطباقه على الحياة ا/نسانية، إذ أن ا/نسان أقل الكائنQات خضQوعا للبيئQة ، 

  .)17(ميةفكلما تقدم العلم وتطورت التكنولوجيا كلما زادت درجة التحرر من تلك الحت
  Possibilisme:ةـانيـدرسة ا?مكـالم.1-2-2

ھي تناھض المدرسة الحتميQة البيئيQة، وتQتلخص فلسQفتھا فQي أن ا/نسQان لQيس مجQرد مخلQوق       
سلبي غير مفكر، خاضع تماما لمQؤثرات وضQوابط البيئQة الطبيعيQة لكنQه قQوة ايجابيQة فعالQة ومفكQرة لQه 

  .لتطويرخاصية دينامية قادرة على التغيير وا
فھQQذه المدرسQQة تQQؤمن بحريQQة ا/نسQQان فQQي اAختيQQار، فالبيئQQة تقQQدم لvنسQQان عQQددا مQQن اAختبQQارات، 
وا/نسان بمحض إرادته يختار منھا مQا يQت2ءم مQع قدراتQه وأھدافQه وطموحاتQه وتقاليQده، فا/نسQان قQوة 

Qيئته، وعليQا لمشQا وفقQديلھا أو تغييرھQة ايجابية فعالة في تھيئته لمطالبه وتعQة مطلقQاك حتميQت ھنQه فليس
  .صارمة، بل ھناك إمكانية مرنة

ويرى أصحاب المدرسة ا/مكانية أن ا/نسQان سQيد البيئQة والمسQيطر عليھQا، فھQو الQذي يحQدد نمQط 
اسQQتغ2له لمQQوارد بيئتQQه، فلQQو كانQQت البيئQQة الطبيعيQQة ھQQي العنصQQر الحQQاكم فQQي ھQQذه الع2قQQات لتشQQابھت 

البيئات الطبيعية المتشابھة،والواقع يقول أن ھذه الفرضية السابقة غيQر وتجانست ا�نشطة البشرية بين 
قائمQQة، فالبيئQQة الجافQQة فQQي الوAيQQات المتحQQدة ا�مريكيQQة وصQQحراء الجزيQQرة العربيQQة تتشQQابه مكوناتھQQا 

  .الطبيعية، ومع ذلك فإن ا�نشطة البشرية في كل من ھذه المناطق تختلف عن المناطق ا�خرى
مدرسة ا/مكانية تقول بأن الكائنات الحية بما فيھQا ا/نسQان ھQي التQي تشQكل بيئتھQا والخ2صة أن ال

  .من خ2ل نشاطاتھا المختلفة
إA أن ھذه المدرسة قد غالت بعض الشيء قي أن البيئة تقدم عددا من اAختيارات وا/نسان يختQار 

  .منھا ما يت2ءم مع قدراته وأھدافه 
أحيانا أمام مواجھة المشك2ت البيئية أو تسخير معظم الموارد البيئيQة إA أنه في الواقع يقف عاجزا 

  .)18(الصالحة، فلو كان ا�مر كذلك لتجانست ا�نشطة البشرية بين البيئات الطبيعية المتشابھة
  :ةـاليـية أو احتمـوافقـة التـدرسـالم.1-2-3

فھQQي A تQQؤمن بQQالحتم المطلQQق وA  تحQQاول التوفيQQق بQQين أراء المدرسQQتين الحتميQQة وا/مكانيQQة،      
با/مكانيQQة المطلقQQة، إنھQQا تQQؤمن بQQأن اAحتمQQاAت قائمQQة فQQي بعQQض البيئQQات لكQQي يتعQQاظم دور الجانQQب 

، وفQQي بيئQQات أخQQرى يتعQQاظم دور )حتميQQة(الطبيعQQي فQQي مواجھQQة سQQلبيات ا/نسQQان وقدراتQQه المحQQدودة 
  )إمكانية(ا/نسان في مواجھة تحديات ومعوقات البيئة 

لك فھي مدرسة واقعية كونھا تصور واقع الع2قات بين ا/نسان والمجتمع من ناحية وبQين البيئQة لذ
  .من ناحية أخرى، وھي مدرسة موجودة فع2 دون تميّز أو تعصب لطرف على حساب الطرف ا=خر

                                                 
، ص ص 2006المكتQب الجQامعي الحQديث،:، القQاھرة-دراس\ة ف\ي عل\م اجتم\اع البيئ\ة–والمجتمع  البيئة:حسين عبد الحميد رشوان )17(

89-91.  
  .92-91، ص ص سابقالمرجع ال،:حسين عبد الحميد رشوان )18(



 

فأصQQحاب ھQQذه المدرسQQة يQQرون أن الحتميQQة قائمQQة فQQي بعQQض البيئQQات، وا/مكانيQQة قائمQQة فQQي بيئQQات 
؛ فإذا اقترنت بيئQة صQعبة مQع إنسQان متخلQف تسQود الحتميQة، وإذا اقترنQت بيئQة سQھلة مQع إنسQان أخرى

  .متطور تسود دون شك ا/مكانية
قQQد صQQاغ أربQQع اسQQتجابات  « Arnold Toynpe »" أرلنولQQد تQQوينبي"ونجQQد المQQؤرخ اAنجليQQزي 

  :رسھا ا/نسان وھيللع2قة بين ا/نسان وبيئته، وذلك من خ2ل ا�نشطة البشرية التي يما
يكQQون فيھQQا ا/نسQQان متخلفQQا، A يسQQتطيع أن يطQQّوع بيئتQQه، ويقQQف أمامھQQا :ةـابة سلبي\\ـاستج\\ -1

  .عاجزا، ھذا ما يتمثل في بيئة حرفتي الجمع والصيد البدائي
يحاول ا/نسان التQأقلم جزئيQا مQع ظQروف بيئتQه الطبيعيQة، ويتمثQل فQي بيئQة :مـابة التأقلـاستج -2

 .ي المرتجلـائي البدـة الرعـحرف
تظھر فيھا قدرة ا/نسان على تطويع عناصر البيئQة الطبيعيQة الصQالحة،إذ :ةـة ايجابيـاستجاب -3

يحاول ا/نسان التغلب على معوقات البيئة وتحدياتھا لتحقيق احتياجاته، وھQذا يتمثQل فQي حرفQة 
 .الزراعة غير البدائية والرعي والصيد المتطورين

ا/نسQان بمجQرد التQأقلم والتقليQد، إنمQا يبتكQر ويبQدع ليتفQوق علQى  A يكتفQي:ةـة إبداعيـاستجاب -4
  .بيئته، ويتمثل ذلك في حرفة الصناعة، إذ ھي ابتكار وإبداع بشري

   Interaction: لـاعـة التفــدرسـم.1-2-4
تقQQوم ھQQذه المدرسQQة علQQى أن ھنQQاك تQQأثير متبQQادل بQQين البيئQQة ومكوناتھQQا؛ بمعنQQى أن البيئQQة تQQؤثر فQQي 

  .ت الحية التي تسكنھا وھذه الكائنات الحية بدورھا تؤثر في البيئة المحيطة بھاالكائنا
وھQQذه المدرسQQة تعQQد أقQQرب إلQQى الواقعيQQة والموضQQوعية، إذ أكQQدت علQQى وجQQود ع2قQQة تفاعليQQة بQQين 
ا/نسان والبيئة، والواقع يشير إلى أن إشباع احتياجات ا/نسان يQتم عQن طريQق تحويQل بعQض عناصQر 

بيئية إلى مصادر ثروة تزيد من درجة إشباعه Aحتياجاته، وا/نسان يحاول جاھدا اكتشQاف المنظومة ال
  .)19(دامھاـدة Aستخـالجديد لمعالجة العناصر المتوفرة في ھذا المحيط بتقنيات جدي

  :ئةـيـ@ت البـكـان ومشـا?نس-2
2QQدثا خلQQة محQQة المختلفQQة البيئQQي أنظمQQافر فQQكل سQQدخل بشQQد تQQان قQQد أن ا/نسQQا نجQQي توازنھQQرا فQQكبي 

الطبيعQQي، وفQQات ا/نسQQان أنQQه عنصQQر مكمQQل لعناصQQر البيئQQة، وبQQدون التعامQQل معھQQا حسQQب قوانينھQQا 
  .)20(وأنظمتھا فإن الضرر لن يصيبھا وحدھا، بل سوف سنعكس عليه A محالة

فتعددت كوارث البيئة الناتجة عن قصر نظر البشر وتشبثھم بالربح العاجQل علQى حسQاب الخسQارة 
  .وقد أدى التعامل غير العق2ني لvنسان مع البيئة إلى ظھور مشك2ت بيئية.. مدخرات المستقبلمن 

فالمشكلة البيئية ھي حدوث خلل أو تدھور في النظام البيئي بمQا يQنجم عنQه مQن أخطQار بيئيQة تضQر 
  .بكل مظاھر الحياة على سطح ا�رض سواء كان ھذا الخطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

لواقع أن معنى المشكلة A يقتصر على مجرد حدوثھا وإنمQا يمتQد ليشQمل احتمQاAت حQدوث خلQل وا
  .)21(أو تدھور بيئي على ضوء اAستخدامات الحالية بما ينبئ بحدوث المشكلة في المستقبل المنظور

وعلى الرغم من أن ھذه المشاكل أصبحت معروفة من حيث أسبابھا ومظاھرھQا والنتQائج المترتبQة 
ليھQQا، ھQQذا فض2QQ عQQن العديQQد مQQن اAفتراضQQات حولھQQا، إA أنھQQا A تQQزال موجQQودة وبصQQورة متفاقمQQة ع

تدعونا إلى التوقف أمامھا، حيث أنه من بين المشك2ت التي Aبد أن نتوقQف أمامھQا بالدراسQة والتحليQل 
  .)22(مشك2ت البيئة عامة وخاصة مشكلة التلوث البيئي، التي تعتبر أھم مشكلة بيئية

  
                                                 

  .94-92، ص ص مرجع سابقحسين عبد الحميد رشوان،  )19(
  .39، ص مرجع سبق ذكرهراتب السعود،  )20(
، جمعيQة عمQال 2، عمQان،طالبيئي\ة ودورھ\ا ف\ي مواجھ\ة مش\ك@ت البيئ\ة ف\ي ال\وطن العرب\ي والع\الم التربة :أحمد دAشة وآخرون )21(

  .109، ص 1988المطابع التعاونية،
  .  139، ص2004دار الوفاء،:ا/سكندرية -مداخل نظرية ودراسات واقعية–اجتماع وقضايا البيئة علم:عبد الرؤوف الضبع )22(



 

  
  :ئيـوث البيـلـالت.2-1

يعQQرف التلQQوث علQQى أنQQه كQQل تغيQQر يطQQرأ علQQى الصQQفات الفيزيقيQQة أو الكيميائيQQة أو البيولوجيQQة لھQQذا 
ا/طار، ممQا يQؤدي إلQى إفسQادھا وجعلھQا خطQرا علQى صQحة ا/نسQان والحيQوان، وبQذلك يكQون التلQوث 

  .ر ا/نسانضربا من التدھور ؛ أي التحول في صفات البيئة وسماتھا إلى ما يض
  :وھناك عدة تعريفات للتلوث نذكر منھا

لQم تكQن ) المQاء والھQواء والتربQة(ظھور عدد من المواد الجديQدة فQي وسQط مQن أوسQاط البيئQة  •
 .)23(موجودة فيه من قبل، أو أنھا كانت موجودة ولكن زاد تركيزھا فتُخل بالنظام البيئي

بQين مجموعQة العناصQر المكونQة للنظQام  ھو حدوث تغيّر وخلل في الحركة التوافقية التQي تQتم •
 .)24(اAيكولوجي

ھو إفساد المكونات البيئية حيث تتحول ھذه المكونات من عناصر مفيدة إلQى عناصQر ضQارة  •
 .)25(الكثير من دورھا في صنع الحياة فقدان مما يؤدي إلى ∗)ملوثات(

س الوAيQات المتحQدة ا�مريكيQة وتعرفه الھيئة المعنية بتلوث البيئة التابعة للجنQة اAستشQارية لQرئي
  :للعلوم التعريف التالي

إن تلQQوث البيئQQة ھQQو التغييQQر غيQQر المسQQتحب فQQي محيطنQQا كليQQا، وعلQQى أوسQQع نطQQاق، فھQQو نQQاتج «
  عرضي عن الفعاليات ا/نسانية، من خ2ل التأثير المباشر أو غير المباشر 

  
  
  
  
  

 

  
  

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .145، ص ابقمرجع س :عبد الرؤوف الضبع )23(
  99، ص2003دار ا�مل، :، الجزائرالبيئة في مواجھة التلوث :فتحي دردار )24(

التQي خلقQت بھQا، بحيQث ) بالزيQادة والنقصQان(تتحول عناصر أي نظام ايكولوجي إلى ملوثات إذا ما فقدت كثير مQن صQفاتھا وكمياتھQا   ∗
  .تصبح في صورتھا الجديدة عنصر ملوثا للبيئة

، منشQQQQأة 2، ا/سQQQQكندرية،ط-دراس\\\\ة ف\\\\ي مش\\\\ك@ت ا?نس\\\\ان م\\\\ع بيئت\\\\ه –البيئ\\\\ة وا?نس\\\\ان  :عبQQQQد المقصQQQQود زيQQQQن الQQQQدين )25(
  .189،ص1997المعارف،
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تغيQQرات الطاقQQة فQQي نماذجھQQا ومسQQتويات ا/شQQعاع والقQQوام الكيميQQائي والفيزيQQائي ووفQQرة الكائنQQات ل
  .)26(»الحية

  :يقسم التلوث البيئي إلى قسمين رئيسيين:وثـواع التلـأن.2-1-1
ھو التلوث الQذي يصQيب احQد عناصQر البيئQة الرئيسQية، وتكQون آثQاره مباشQرة :اديـوث المـلـالت-أ

  .تلوث الھواء، تلوث التربة، تلوث الماء، تلوث الغذاء: مل عدة أنواع ھيعلى ا/نسان ويش
ھو التلوث غير المحسQوس وتكQون آثQاره غيQر مباشQرة علQى ا/نسQان،  :اديـر المـوث غيـالتل-ب

التلوث الضوضائي، التلوث ا/شعاعي، وفيمQا يلQي توضQيح مفصQل لكQل نQوع مQن : ويشمل نوعان ھما
  :ھذه ا�نواع

  :واءـوث الھـلـت.2-1-1-1
يعتبر تلQوث الھQواء مQن أكثQر أنQواع التلQوث انتشQارا، وأشQدھا تQأثيرا علQى حيQاة ا/نسQان، فتلQوث 
الھQQواء ھQQو وجQQود أي مQQواد صQQلبة أو سQQائلة أو غازيQQة بQQالھواء بكميQQات تQQؤدي إلQQى أضQQرار فسQQيولوجية 

  .)27(واقتصادية وحيوية با/نسان والحيوان والنبات أو تؤثر في طبيعة ا�شياء
يتلQوث الھQواء فQي حالQة وجQود «: كما يلي 1967وقد عّرف المجلس ا�وروبي تلوث الھواء عام 

  .»مادة غريبة أو عندما يحدث تغيير ملحوظ في النسب المكّونة له، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج ضارة
غييQر غيQر ت«:وعّرفت ا�كاديمية الوطنية للعلوم بالوAيات المتحدة ا�مريكية التلوث الھوائي بأنQه

مقبQول فQQي الخصQائص الطبيعيQQة والكيماويQة والبيولوجيQQة للھQواء الQQذي يستنشQقه ا/نسQQان والQذي يسQQبب 
  .)28(»أضرارا لحياته وأضرارا لmنواع وللمظاھر الحضارية

وبالرغم من أن تلوث الھواء كQان موجQودا منQذ فجQر التQاريخ، ومنQذ أن بQدأ ا/نسQان فQي اسQتخدام 
العصر لم يكن يمثل مشكلة، وذلك �ن كميQات ا�بخQرة الناتجQة عQن إشQعال النQار  النار، إA أنه في ذلك
  .بسيطة في ذلك الوقت

أما في العصر الحQديث فQإن كميQات الQدخان والجسQيمات الكربونيQة العالقQة بQه ھQي كميQات كبيQرة 
  .)29(ولھا تأثير ملموس على حياة ا/نسان

  :وثـلـادر التــمص*

                                                 
، 2007، 1دار المسQيرة ، ط:، ا�ردن ISO 14000إدارة البيئة، نظم ومتطلب\ات وتطبيق\ات، :نجم العزاوي، عبد هللا حكمت النقار )26(

  .102ص
  .37-34، ص ص 2007، 1دار عالم الثقافة، ط:، عمانالتربية البيئية :نعادل مشعان ربيع وآخرو )27(
  .50، صبق هامرجع س: عبد الحميد أحمد رشوان )28(
  .83، ص2008مؤسسة شباب الجامعة، : ، ا/سكندريةقضايا بيئية وأسرية :طارق أحمد )29(

 ئةـتمام بالبيـد اھـزايـت

  ئيـة التوازن البـنقط

  "بين التلـوث ومستوى اھتمام بالبيئـةشكـل يوضـح العـ@قة الطرديـة "
إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات : نجم العـزاوي، عبد هللا حكمة النقار: المصدر(

14000ISO .120ص (  
 



 

لبيئة إلى أنواع متعددة، فمنھا التلوث الذي يحدث فجأة، ومنھا التلQوث يتنوع التلوث الذي يصيب ا
البطيء، ويحدث التلوث الفجائي بسبب تصادم ناق2ت النفط أو تحطمھا، أو جنوحھا في عQرض البحQر 
أثناء العواصف الشQديدة، فينسQكب الQنفط فQي البحQر، وتتلQوث البيئQة البحريQة، وكQذلك قQد تQتحطم أبQراج 

  .خراج النفط من الجروف القارية البحريةالتنقيب، واست
أما التلوث البطيء فمصادره أرضية، كتسرب النفط من معامل التكريQر البتروكيماويQة، وزيQوت 

  .المحركات المستعملة، ومخلفات غسيل السيارات تنقلھا مياه المجاري إلى البحر
يQة، كمQا تتسQرب بعQض ويصل إلى البحر أيضا كميات من تسQربات المQواد الھيدروكربونيQة الجو

  .المواد إلى عمق البحر نفسه
  :فملوثات البيئة تنقسم إلى قسمين

كيميائيQQة، وإشQQQعاعية طبيعيQQة، الغبQQار وا�عاصQQير، الQQQزAزل، ): مباش\\رة(ةـي\\ـات طبيعـوث\\ـمل*
  .البراكين والمواد الحيوية

لمصQQانع، غQQازات المصQQانع، ا�مطQQار الحامضQQية، مخلفQQات ا: كيميائيQQة :ةـع\\ـات مصطنـوث\\ـمل*
  .عوادم السيارات، أكاسيد الكربون، ا/شعاعات

وبالنسQQبة للتلQQوث الضوضQQائي فمصQQدره محطQQات اAتصQQاAت، الQQرادارات، أصQQوات السQQيارات 
  .)30(الخ.. والمصانع

  :إن المكونات الغازية للھواء لھا ع2قة مباشرة بالتلوث وھي: واءـوث الھـادر تلـمص:أ
و ضQQروري لعمليQة صQQنع الغQQذاء فQQي النباتQQات الخضQQراء، وھQQ:ربونـد الك\\ـي أكسي\\ـان\\ـاز ثـغ\ •

يسQبب اضQطرابا  %0.3إلى  %0.03ويوجد طبيعيا بكميات قليلة في الجو، لكن ازدياد نسبته من 
  .%0.4في عملية التنفس، ويسبب اAختناق حين وصول نسبته 

وتؤديھQا إلQى  فزيادة أو نقصان كمية ھذا الغاز يؤثر مباشرة في الموازنQة الحراريQة لجQو ا�رض
  .تغييرات أخرى متوقعة في جميع عناصر الطبيعة

وتتمثQQل المصQQادر ا�ساسQQية لغQQاز ثQQاني أكسQQيد الكربQQون فQQي ثQQورات البQQراكين وحQQرق الوقQQود 
  ).الخ.. البترول ، الفحم، أخشاب (العضوي 

 الذي يتحول إلى ثالث أكسيد الكبريت وھQذا بQدوره يتحQول إلQى:ريتـد الكبـي أوكسيـاز ثانـغ •
  .حامض الكبريتيك في وجود الماء أو الرطوبة الجوية العالية ليصبح ضارا

أھمھQQا أكسQQيد النيتQQروجين وثQQاني أكسQQيد النيتQQروجين الQQذي يتحQQول إلQQى :يد النيت\\روجينـاس\\ـأك •
 .حامض النتريك في وجود الماء، أو الرطوبة الجوية، وبالتالي يلحق أضرارا عدة

مجموعة من الغازات والجسQيمات التQي تنطلQق مQن  من مصادر التلوثات الھوائية:اصـالرص •
ثQQQQاني أكسQQQQيد الكبريQQQQت، وأول وثQQQQاني أكسQQQQيد الكربQQQQون وفلوريQQQQد :المصQQQQادر المختلفQQQQة مثQQQQل

  .اAيدروجين،إضافة إلى الجسيمات العديدة مثل جسيمات الرصاص والزئبق والغبار وغيرھا
المصQQQادر النوويQQQة الصQQQناعة، السQQQيارات والطQQQائرات، :ومQQQن مصQQQادر التلQQQوث الھQQQوائي نQQQذكر

  .)31(، اAنق2ب الحراري، استخدام المبيدات الحشرية في البيئات الزراعية)ا/شعاعية(
ھذا ونشأ التلوث الطبيعي للھواء أساسا من حرائق الغابات وثوران البQراكين، وعمومQا فQإن عQدم 

  .بددانتظام وقوع ھذه ا�حداث في وقت قصير يضمن أن مواد التلوث المنطلقة تنقشع وتت
كما يمكن أن نQذكر مQن المصQادر الرئيسQية لتلQوث الھQواء، الصQناعات التفاعليQة ومحطQات توليQد 
الطاقة الكھربائية، حيث أنه كل يوم تنطلق من ھذه المحطات الحرارية كميQات ھائلQة مQن مQواد التلQوث 

  .)32(وغيرھا من المصادر ا�خرى

                                                 
  .37-36، ص ص 2004، 1طدار صفاء،:، عمانالبيئة، حمايتھا، تلوثھا ومخاطرھا :ذياب عبد الحفيظ )30(
  .52-51، ص ص مرجع سابقعبد الحميد أحمد رشوان،  )31(
  87ص ،مرجع سابقطارق أحمد،  )32(



 

  .التلوث ا/شعاعي والتلوث بالضجيج: ويمكن أن نميز في تلوث الھواء نوعان من التلوث ھما
  : يـاعـعـوث ا?شـلـالت-أ

الموجQة عQالي الطاقQة  قQوي في جو ا�رض أنQواع كثيQرة مQن ا/شQعاع غيQر أن أخطرھQا مQا كQان
قادرا على اAختراق، من ھذه ا�خيرة نذكر ا�شعة الكونيQة وا�شQعة السQينية وا�شQعة فQوق البنفسQجية 

  .ن كان معظمھا آت من الشمسإض والتي مصدرھا من خارج ا�ر
يقوم الغ2ف الجوي بالتخلص من معظQم ھQذه ا�شQعة باAمتصQاص أو اAنعكQاس بحيQث A يصQل 

  % 99زون تمQتص قرابQة وفطبقQة ا� ،إلى سطح ا�رض سوى القليل منھا A يشكل خطرا على الحياة
أولھمQا طبيعQي؛ دون تQدخل : درانمن ا�شعة فوق البنفسجية في الحالة الطبيعية للنشاط ا/شعاعي مص

  .البشر كما ھو الحال في تحلل اليوارنيوم الموجود في صخور الفوسفات والغرانيت وغيرھا
ناتج عن تفجير القنابل الذرية أو في المفاع2ت الذرية التي تقام لmغراض : اصطناعي: وثانيھما

اعية فإن سرعتھا تكون عاليQة جQدا تقQاس كتوليد الكھرباء، وفي حالة التفاع2ت الذرية اAصطن ةالسلمي
بالثواني، كما ھو الحال في القنابل الذرية، وقد يكون أبطأ من ذلك ويسيطر عليه كما يريد ا/نسQان فQي 
مفاع2ت ا�غQراض السQليمة يقQاس ا/شQعاع وا�ضQرار الناتجQة عنQه بعQدة أنQواع  مQن الوحQدات نQذكر 

  .ع الممتصةوالتي تعني جرعة ا/شعا (RAD)" راد"منھا 
  ):النووي(اعي ـوث ا?شعـار التلـآث*

تQQؤثر ا/شQQعاعات التQQي تQQدخل جسQQم ا/نسQQان فQQي جزيئQQات المركبQQات العضQQوية للخ2يQQا  فتقطQQع 
روابطھا الكيميائية، وبالتQالي تعطQل قQدرتھا علQى القيQام بأعمالھQا الطبيعيQة فQي الجسQم، فينQتج عQن ذلQك 

اعQه، والعقQم وأمQراض الجھQاز العصQبي بمQا فQي ذلQك السQرطان بكQل أنو:أعراض وأمراض نذكر منھQا
  .جھاز المناعة والھرم المبكر، والتشوھات الخلقية للكبار، وأھم منھا لmجنة قبل الوAدة

 Aالم أQي العQابقة فQة السQفنأخذ على سبيل المثال أكبر وأخطر حادثة من حوادث المفاع2ت النووي
انفجQر  1986أفريل  26الواحدة والنصف من صباح يوم وھي حادثة تشرنوبل بأوكرانيا ، ففي حوالي 

المفاعل الذري الرابع في محطة تشر نوبل السوفياتية، وذلك بسبب ا/ھمال من قبل بعQض المسQؤولين 
والمھندسين، ومنطقة تشرنوبل تقع في شمال غQرب أوكرانيQا، وقQد دفQع ھQذه اAنفجQار بكميQات ضQخمة 

ھذه النواتج سحابة ھائلة من الغاز والغبار المشQع، انتشQرت فQوق من النواتج المشعة إلى الجو، فكونت 
شخصQا فQي  32مكان الحادث وحملتھا الرياح إلى كثير من دول أوروبا، فأدى ھQذا اAنفجQار إلQى وفQاة 

،مQQن دائQQرة حQQول )33(مQQن سQQكان المنطقQQة بعيQQدا عQQن مكQQان اAنفجQQار 13500الحQQال، وتQQم ترحيQQل نحQQو 
  .كم 30المفاعل النووي قطرھا 

لقد انتھى حادث نشرنوبل في ھذه الحادثة لكن أضراره على  الصQحة والبيئQة A تQزال مسQتمرة ، 
أن آثQار ا/شQعاع  مQن الحادثQة وصQلت  1986فقد جاء في تقرير الھيئة الصحة العالمية صدر في ماي 

 29فQي إلى أجواء كل من فنلنQدا، والسQويد بعQد يQومين مQن وقQوع الحQادث وصQلت إلQى ألمانيQا وفرنسQا 
  .أفريل، كما وصلت أيضا إلى وسط أوروبا وشمال إيطاليا وتركيا

تسببت السحابة المشعة الناتجة عنQه والتQي انتشQرت فQوق أوربQا فQي تلويQث المQزارع ومختلQف د ق
  .نكثير من ا�طعمة والخضر ومنتجات ا�لباالالمحاصيل،وامتنع الناس في أوربا عن تناول 

وھQو رئQيس قسQم ا/شQعاع البيولQوجي بمعھQد النباتQات " زكرسي جيرود "فقد صّرح البروفيسور 
قQد أصQبحت ملوثQة  وبي2روسQيا مليون ھكتار من ا�رض الزراعية في أوكرانيQا ، 2بأوكرانيا أن نحو 

توقفQت زراعتھQا وتحولQت إلQى  با/شعاع نتيجQة تسQاقط السQحابة المشQعة مQع ا�مطQار فQوق ا�راضQي،

                                                 
المكتQب الجQامعي :، القQاھرةنح\و دور فع\ال للخدم\ة اجتماعي\ة ف\ي تحقي\ق التربي\ة البيئي\ة :قمر، سحر فتحي مبروكعصام توفيق  )33(

  .181، ص203الحديث، 



 

فQQي معQQدل ا/صQQابة بمQQرض سQQرطان الغQQدة الدرقيQQة لQQدى  %45ھا وحQQدثت زيQQادة قQQدرت،منQQاطق مميتة
  .)34(في أمراض ا�وعية الدموية، وتضاعفت في أمراض الجھاز التنفسي % 50ا�طفال،و
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  )  143.صمرجـع سابـق اب، ـاد محمد ذيــمـع: درـالمص(            

 
  ) ائيـوضـالض:(جـجيـوث بالضـلـالت -ب

                                                 
  .182، ص  المرجع السابق :سحر فتحي مبروك ،  عصام توفيق عمر )34(

 أھـم الخـ@يـا المتـأثـرة أعضاء وأنسجة جسم ا?نسان

 اعــدر ا#شعـمص

اة وراثية لخ2يا طفر
أعضاء وأنسجة جسم 

 ا/نسان

خ2يـا تناسلية  ةـا دمويـخ2ي
 ذكريـة وأنثوية

تكون خ2يا سرطانية في 
ة ـاء وا�نسجــا�عض

 رةـالمتأث

 ا دمويةـخ2ي
 مطفـرة

أنسجة ذكرية 
 وأنثـويـة

بويضة مخصبة 
 رةــمتأث

ورم سرطاني نشط 
ثم الم2ك خ2ل 

 يرةـفترة قص

ا ـوه الخ2يـتش
الموت الدموية ثم 

 واتـد سنـبع

تشـوه وراثي 
  وعـقم

موت الجنين أو 
ه أو ـوھـتش
 ير وراثيـتطف

% 27.10  % 23.70 % 16. 90  

  نمو جنيني
  د الودةـبع



 

إن ا�صوات جزء A يتجزأ من حياتھا اليومية، وأصبحت إحدى السمات التي تميزھا، لكQن ا=ن 
يQد سQماعھا، لQذلك فھQي تنQدرج وفي المجتمعQات الحديثQة أصQبحت ا�صQوات مصQدر إزعQاج لنQا A نر

  .تحت اسم الضوضاء 
والضوضاء مزيج من المعلومات وا�صوات غير المتجانسQة وغيQر المتناسQقة وغيQر المرغQوب 

QQوات وتسQQات وا�صQQز المعلومQQوعي لتميQQدرة الQQى قQQؤثر علQQة تQQا، ذات طاقQQزة  يءفيھQQحة ا�جھQQى صQQإل
  .السمعية، تؤثر على مھام الجھاز العصبي المركزي 

  :تلخيص تأثيرات الضوضاء فيما يلي  ويمكن
وسQھولة ا/ثQارة  قعور بالضQيشQب وا/رھQاق العصQبي والتعQمثQل سQرعة ال :ة ـي\ـرات نفسـأثيـت •

التQي تزيQد مQن نسQبة ، ووكثرة الشكوى والتأثيرات العصQبية الفسQيولوجية المQؤثرة علQى ا/نتQاج 
 .العقلية ا�خطاء وتنقص القدرة على التركيز وأداء ا�عمال الذھنية و

مثل سرعة النبض، وتقلص الشرايين وا�وعية الدموية وسرعة إفQراز  :ةـوجيـيولاـل بـردود فع •
: بعض الغدد في الجسم، مما يتسبب عنه ارتفاع نسبة السكر في الدم ،ومن ردود الفعQل ا�خQرى

 .القرحة وقلة مقاومة الجلد للكھرباء ،وتوسيع في بؤرة العين 
أي ا�جھزة السQمعية والحساسQة فQي الشQعيرات الحسQية للجسQم الحلزونQي  :زة ـرار با8جھـا8ض •

 .وحتى الصمم أحيانا ... با�ذن الداخلية 
ومQQن مصQQادر التلQQوث .وذلQQك بسQQبب الضوضQQاء الحQQادة والضQQغط العQQالي جQQدا :  اةـوف\\ـدوث الـح\\ •

 :نذكر ) الضوضائي(بالضجيج 
 .اسي من السيارات، عربات النقلتأتي بشكل أس): السيارات(:وارعـرق والشـاء الطـوضـض -

ھQQي مشQQكلة تQQؤرق ا�شQQخاص الQQذين يعيشQQون بجQQوار  :اء الج\\و ـضوض\\: رات ـاء الطائ\\ـضوض\\ -
 .المطارات

يكQون مصQQدرھا المصQانع وأمQاكن العمQQل وھQي تQQؤثر : ضوض\\اء المص\انع:اعةـاء الصن\ـضوض\ -
 .)35( على العاملين في ھذه ا�ماكن وعلى عامة الناس

  :اهـوث الميــتل.2-1-1-2
معروف أن الحضارات المختلفة لم تنمو وتزدھر إA في وجQود كيQات كبيQرة مQن الميQاه الصQالحة 
للري،والماء يأتي في المرتبة الثانية بعد ا�كسQجين فQي أھميتQه بالنسQبة لحيQاة ا/نسQان، فھQو مھQم لكافQة 

  .صور الحياة ا/نسانية والحيوانية والنباتية
تغييQQرات تQQؤدي إلQQى إت2QQف المQQاء ممQQا يQQؤدي إلQQى اخQQت2ل ھQQو حQQدوث «والمقصQQود بتلQQوث المQQاء 

  .»النظام ا�يكولوجي نظرا لكون الماء قد صار ضارا
والمياه من العناصر ا�ساسية التي تساعد على إذابة كميات كبيرة من المواد المغذية، ونقلھا إلQى 

وثQة تصQبح خطQرا علQى مجمQل النباتات والحيوانات وتأمين الحياة لھما، لكن عندما تكون ھQذه الميQاه مل
  .)36(الكائنات الحيّة

من ھذه الميQاه تتواجQد فQي   %97.04من سطح الكرة ا�رضية، ونسبة  %70تغطي المياه نسبة 
  .)37(المياه العذبة %2.59المحيطات والبحار، والبحيرات المالحة، بينما تمثل الكمية المتبقية 

Qذ القQرات منQد وقد استخدم ا/نسان ا�نھار والبحيQون قQتعمال يكQسAذا اQوره، وبھQيير أمQي تسQدم ف
وضع ا�نھار والبحيرات نحت رحمة التلوث، حيث يعاني نصف سكان العQالم اليQوم مQن مشQكلة نقQص 

  .)38(المياه وارتفاع درجة التلوث الناتج عن سوء اAستعمال
                                                 

)35(
  .57.51: ص ص   ،بق امرجع س :عادل شعان ربيع وآخرون  

  .87،ص 2008ا/سكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ،مرجع سابق: طارق أحمد )36(
  .359، ص1995، 1، القاھرة، الدار العربية للنشر والتوزيع، ط لتربيةا: أحمد عبد الوھاب عبد الجواد)37(
  .50،ص1،2002، بيروت، دار العلوم العربية،طا?نسان والبيئة، مشك@ت وحلولعلي العطار، )38(



 

كبيQرة، أو فتلوث الماء يعني وجQود الملوثQات والعناصQر غيQر المرغQوب فيھQا فQي الميQاه بكميQات 
  .)39(بشكل يعيق استعمال المياه لmغراض المختلفة كالشرب والرعي، والتبريد وغيرھا

ولعQQل مQQن أبQQرز المتناقضQQات التQQي ظھQQرت فQQي تQQاريخ البشQQرية أن ا/نسQQان رغQQم حاجتQQه للمQQاء، 
فQي واعتماده الدائم في معظم نشاطاته الفسيولوجية واAجتماعية إA أنه كان دائما يتخلص مQن فض2Qته 

البحيرات وا�نھار التي تمثل أھQم المصQادر التQي تمQده بمQا يحتQاج إليQه، فتلQوث الميQاه ينQتج مQن سQھولة 
إلقQQاء المخلفQQات فQQي المسQQطحات المائيQQة، ومQQع التضQQخم فQQي حجQQم التجمعQQات السQQكانية، وتطQQور وسQQائل 

يثQة فQإن ھنQاك العديQد المعيشة وتعددھا، وازدياد أعداد المواد الكيميائية المستخدمة فQي الصQناعات الحد
منQQه صQQور التلQQوث للميQQاه، كQQالتلوث بالبكتيريQQا والفيروسQQات وغيرھQQا مQQن الكائنQQات المسQQببة لmمQQراض 
والتلوث بالمواد العضوية القابلة للتحلل والتي تستھلك ا�كسيجين من المQاء، وتسQبب فQي قتQل ا�سQماك 

تQي يصQعب إزالتھQا بالمعQام2ت البسQيطة وإنتاج الروائح الكريھQة، والتلQوث بQا�م2ح غيQر العضQوية ال
مما يجعل الماء غير صQالح للشQرب أو الQري، والتلQوث بالعناصQر الغذائيQة كالفوسQفات والنتQرات التQي 
تشجع نمو الغابQات والطحالQب التQي ينQتج عنھQا مQواد عضQوية قQد ترسQب فQي قQاع البحيQرات، والتلQوث 

  .ائيةبالزيت، والذي يجد من تواجد الكائنات البحرية الم
  :وبوجه عام، يمكن تلخيص أشكال تلوث الماء في العناصر ا�ساسية التالية

 .مخلفات مصانع دباغة الجلود السائلة -
 .مخلفات مصانع الصناعات الغذائية -
 .مخلفات مصانع ا�دوية -
 .مخلفات المفاع2ت النووية -
 مخلفات مصافي النفط وتكرير البترول -
 .إلى خفض كمية ا�وكسجين في الماء التزايد المستمر للحرارة الذي يؤدي -

، لQQQذلك يعتبQQQر العلمQQQاء أن كQQQل أضQQQرار بالكائنQQQات الحيQQQة )40(وبالتQQQالي ا/ضQQQرار بالكائنQQQات الحيQQQة
  .الموجودة في البيئة المائية ھو إضرار بالبيئة ككل

  :ويمكن تقسيم تلوث الماء إلى أربعة أنواع رئيسية ھي
  :عيـيـوث الطبـلـالت:أو

تلوث الذي يغير خصائص الماء الطبيعية، فيجعله غير مستساغ ل2ستعمال ا=دمQي المقصود به، ال
  .مثل اكتسابه الرائحة الكريھة أو اللون أو المذاق

  :ائيـيـوث الكيمـلـالت:اـثاني
نتيجة وجود مواد خطيرة فيع كمركبQات الرصQاص أو الزئبQق أو  اسام اماء تأثيرلليعني أن يصبح 

  .و المبيدات الحشريةالكادميوم أو الزرنيخ أ
  .ويعد التلوث الكيميائي للماء واحدا من أھم وأخطر المشاكل التي تواجه ا/نسان المعاصر

ومن المعروف أن المواد الكيميائية يمكن تقسيمھا من حيQث قابليتھQا للQذوبان فQي المQاء إلQى نQوعين 
ت الحيQة التQي تعQيش فQي المQاء، نوع قابل ل2نح2ل، ونQوع قابQل للتQراكم والتجمQع فQي الكائنQا: رئيسيين

، والمبيدات الحشرية والمنتجات )كالرصاص والزئبق(والنوع الثاني أشد خطرا ويضم المعادن الثقيلة 
  ).الب2ستيك(النفطية والمواد العضوية المركبة كاللدائن 

مائيQة، ومن المسلم به أنه للتلوث الكيميائي للمسطحات المائية آثارا ضQارة علQى مختلQف ا�حيQاء ال
ومما يزيد من صعوبة ا�مر أن عدد الملوثات التي أفرزتھا الحضارة الحديثQة يقQدر بQا=Aف ، وتQزداد 

  .أعداد المنتجات الكيميائية الجديدة بمعدل يفوق عدد الدراسات التي تبحث في مخاطر ھذه المنتجات
  :يـوجـولـوث البيـلـالت:اـثالث

                                                 
  . 23، القاھرة، الدار العربية، صتلوث البيئة ، السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجھتھاحسن أحمد شحاتة ،  )39(
  .115، ص2006، 2الجامعية، ط ، الجزائر، ديوان المطبوعاتالتلوث البيئي: عبد القادر رزيق المخادمي )40(



 

) كالطحالQب(ميQاه، أو طفيليQات أو وجQود أحيQاء نباتيQة يعني وجود ميكروبات مسQببة لmمQراض بال
  .بكميات كبيرة تتسبب في تغيير طبيعة المياه ونوعيتھا، وتؤثر في س2مة استخدامھا

  :راريــوث الحـلـالت:اـرابع
يعد ھذا التلوث صورة من صور التلوث بالنفايات الصناعية ؛حيث تعمل مصانع الحديQد والصQلب 

، ثQم تقQوم بصQرف المياه في عمليات التبريQدالكھرباء وغيرھا  على استعمال  والورق، ومحطات توليد
  )41( .المياه الساخنة إلى مياه البرك والنھار مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مياھھا

  .ومن ثم تتعرض ا�حياء المائية الموجودة فيھا للخطر
فر الغذاء المناسQب فQي المنطقQة كما يتسبب التلوث الحراري في فقس بيض ا�سماك قبل موسم توا

  .الموجودة فيھا، وينتج عن ذلك إبادة جزء كبير منه
  .كما يؤدي ارتفاع درجة حرارة المياه إلى زيادة نمو بعض الطحالب غير المرغوب فيھا

  :اءـات المـوثـمل.1
  :ةـيـاعـات الصنفـلـالمخ.1-1

دينيQة والتحويليQة والزراعيQة والغذائيQة، تشمل كافة المواد المختلفة عن الصQناعات الكيميائيQة والتع
QQي تQQامة ؤالتQQ2ح السQQة، وا�مQQات الھيدروكربونيQQباغ والمركبQQاض وا�صQQاء با�حمQQوث المQQى تلQQدي إل

  .الخ.. والدھون والبكتيريا 
  :اريـجـاه المـيـم.1-2

ثمQQQة دول كثيQQQرة تقQQQوم بتصQQQريف ميQQQاه المجQQQاري إلQQQى المسQQQطحات المائيQQQة كا�نھQQQار، والبحQQQار 
QQوية، والبحيQQالمواد العضQQة بQQاه ملوثQQذه الميQQون ھQQث تكQQار، حيQQن أخطQQك مQQي ذلQQا فQQرغم ممQQى الQQرات، عل

وبعQQض أنQQواع البكتيريQQا والميكروبQQات الضQQارة ) كالصQQابون والمنظفQQات الصQQناعية(والمQQواد الكيميائيQQة 
  .إضافة إلى المعادن الثقيلة السامة

المجQQاري التQQي يQQتم تسQQربھا إلQQى كQQذلك يQQتم انتقQQاA الكثيQQر مQQن ا�مQQراض الخطQQرة بواسQQطة ميQQاه 
المسQQطحات المائيQQة دون معالجQQة، وتحتQQوي ھQQذه الميQQاه علQQى مسQQببات نقQQل ا�مQQراض إلQQى ا/نسQQان، 
كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات وغيرھا، فتنقل ھذه ا�حياء الدقيقة المسببة لmمراض إلى ا/نسQان، 

باحة في المياه الملوثة، أو عنQد تنQاول ا�سQماك عن طريق الجلد والجروح والفم، عند اAستحمام أو الس
  )42( .والكائنات البحرية المصابة بھذه ا�حياء الدقيقة الممرضة

  :فــطـالن.1-3
يعد النفط من أكثر مصادر التلوث المائي انتشارا أو تأثيرا، وھQو يتشQرب إلQى المسQطحات المائيQة 

نفجار آبار الQنفط البحريQة، أو بطريقQة متعمQدة كمQا ، كما الحال في ا)غير متعمدة(إما بطريقة A إرادية 
حدث في حرب الخليج، ومن قبل فQي الحQرب العراقيQة ا/يرانيQة ، كمQا تتعمQد بعQض النQاق2ت البحريQة 
إلقاء المياه المستعملة في غسيل خزاناتھا في أعالي البحار، أو بQالقرب مQن سQواحل بعQض الQدول التQي 

  .اية بيئتھا البحرية ومياھھا ا/قليميةليست لديھا تشريعات قانونية لحم
ويؤدي تلوث المسطحات المائية بQالنفط إلQى مQوت طيQور البحQر وا�سQماك والQدAفين وا�حيQاء المائيQة 

  .ا�خرى
  :ةـريــدات الحشـيـبـالم.1-4

تنساب المبيدات الحشرية التي ترش على المحاصيل الزراعية مع ميQاه الصQرف إلQى المصQارف، 
ياه القنوات التي تغسل فيھا معدات الرش وآAته بھذه المبيدات مما يؤدي إلى قتل ا�سQماك كما تتلوث م

  .وا�حياء المائية
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  :ةــوويـ@ت النـاعـالمف.1-5
تتسبب المفاع2ت النووية في التلوث الحراري لمياه المسطحات المائية، حبنما يتم تصQريف الميQاه 

ھذه المسQطحات ممQا يضQر بالكائنQات الحيQة مQع احتمQال تلQوث المستعملة في تبريد ھذه المفاع2ت إلى 
  .إشعاعي للمياه

  :كـتيـ@سـالب.1-6
إن إلقQQاء المQQواد الب2سQQتيكية فQQي المسQQطحات المائيQQة يQQؤدي إلQQى قتQQل ا�سQQماك والطيQQور والثQQدييات 

سQتيك البحرية، أو إلحاق الضرر بھا، فصQغار الس2Qحف البحريQة علQى سQبيل المثQال تلQتھم أكيQاس الب2
العائمة ظنا منھا أنھا قناديل البحر التي تشكل وجبات لذيذة لھا، ومQن ثمQة تمQوت نتيجQة انسQداد أمعائھQا 

  .لھذه ا�كياس
الطيQQور  -التQQي تسQQتعمل كمQQادة أوليQQة فQQي صQQناعة منتجQQات الب2سQQتيك –وتخQQدع حبيبQQات اللQQدائن 

ض سQمك طافيQا فتلتقطھQا، وتتجمQع البحرية حينما ترى ھذه الحبيبات طافية فوق سطح المQاء فتظنھQا بQي
  .تلك الحبيبات في أمعائھا لتقودھا إلى الموت البطيء

ا�مر المزعج في مشكلة التلوث بالب2ستيك ھو أن ھذه المواد A تتحلQل فQي المQاء، ومQن ثمQة تظQل 
  )43( .بشكل عام خطرا على ا�حياء البحرية

  :اصـرصـال.1-7
ص نتيجQة لغQرق السQفن التQي تحمQل منتجQات كيميائيQة تتعرض المسطحات المائية للتلQوث بالرصQا

 -المطلQة علQى ھQذه المسQطحات-يدخل الرصاص في تكوينھا، أو عندما تلقQي بعQض المعامQل الكيميQائي
  .نفاياتھا أو فض2تھا إلى المياه البحرية

تقوم التيQارات المائيQة بQدور كبيQر فQي نقQل الميQاه الملوثQة بالرصQاص مQن مكQان إلQى آخQر، ويركQز 
لرصاص في ا�نسجة اللحمية لmسماك وا�حياء المائية لتنتقل منھا إلى ا/نسQان ، ليQؤدي إلQى حQدوث ا

  .التسمم بالرصاص التي تسبب الموت البطيء وھ2ك خ2يا المخ
ومQQن أكثQQر المسQQطحات المائيQQة تلوثQQا بالرصQQاص البحQQر ا�بQQيض المتوسQQط، والمحQQيط ا�طلنطQQي، 

ه الناحية الشمالية من المحيط ا�طلنطي خمس مرات في غضون حيث ارتفعت نسبة الرصاص في ميا
  .ا�عوام الخمسين ا�خيرة

  .وA يقتصر التلوث على المياه السطحية، بل يشمل مياه ا�عماق
  :قـبـزئـال.1-8

فQي تركيQب المركبQات السQائلة التQي تصQرف ضQمن ميQاه ) سQائلة(يدخل الزئبQق فQي حالتQه المتأنيQة 
مصQانع الكيميائيQة إلQى البيئQة البحريQة أو النھريQة أو غيQر ذلQك مQن المسQطحات الصرف الناتجQة عQن ال

  .المائية ا�خرى
  :ومن أھم المصادر الملونة للمياه بعنصر الزئبق نذكر

 ).الخ.. كيمياويات، بيترو كيمياويات، معادن،(المخلفات الصناعية  -
 .محطات تقطير المياه -
 .المخلفات والنفايات -
 .ةمياه الصرف الزراعي -
 .مصانع إنشاء السفن ومخلفاتھا -
 .المياه المستخدمة في استخراج المعادن -
 )44( .مخلفات مياه المجاري -
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م نتيجQة  1970ولقد اھتزت ا�وساط العلمية في كل من كنQدا والوAيQات المتحQدة ا�مريكيQة سQنة 
حتواھQا مQن بھQدف التعQرف علQى م" أونتQاريو"/جراء بعض التحلي2ت الكيميائية علQى أسQماك بحيQرة 

مليغرامQات، بينمQا الكميQة التQي  7الزئبق، حيث أوضحت الفحQوص أن نتيجQة ھQذه التحلQي2ت قQد بلغQت 
مليغرام، أي أن كمية الزئبق بھذه ا�سQماك  05يسمح بھا من الزئبق في المواد الغذائية يجب أA تتعدى 

  .ضعفا للكمية المسموح بھا 14قد وصلت إلى 
ينتقQل خ2Qل سلسQلة الغQذاء مQن النباتQات أو ا�سQماك إلQى الثQدييات ويتضح خطQر الزئبQق فQي أنQه 

والبشر، والزئبق يھاجم خ2يا المخ والجسم ويقتلھا، وA يوجد ع2ج حقيقي لحاAت التسمم الناتجة عQن 
  .الزئبق

  :ومــادميـالك.1-9
كمQا يسQتخدم يستخدم الكادميوم في صQناعة الزنQك وأصQباغ المQواد الب2سQتيكية، والQدھانات        

فQQي ط2QQء الخQQزف، وفQQي عQQدد مQQن الصQQناعات الكيميائيQQة والتحويليQQة، وحQQين يQQتم تصQQريف النفايQQات 
الصQناعية المحتويQة علQQى الكQادميوم إلQى المسQQطحات المائيQة، يمكQQن أن يتجمQع ھQذا العنصQQر السQام فQQي 

  .ة على ھذه ا�حياءأنسجة ا�حياء المائية، ومن ثمة ينتقل إلى ا/نسان عند تناوله ا�غذية المحتوي
ويتسبب الكادميوم فQي إحQداث تغييQر فQي تركيQب الQدم، وفQي تقليQل حجQم المصQابين بھQذا التسQمم، 

  .)45(نظرا �نه يھاجم العظام ويؤدي إلى قصر طولھا
  :ةـامــة السـويـواد العضـالم.1-10

المQQواد  تسQQتخدم الزراعQQة والصQQناعة آAف المركبQQات الكيمياويQQة العضQQوية المصQQنعة فQQي إنتQQاج
الب2ستيكية والمبيدات وا�دوية وا�صباغ ، ومواد أخرى عديدة، والكثير مQن ھQذه المركبQات ذو سQمية 
عالية جدا، إذ يمكن أن تتسQبب فQي إحQداث تشQوھات خلقيQة أو ا/صQابة بمQرض السQرطان، وممQا يفQاقم 

لھا إلQى الميQاه تھديQدا المشكلة أن بعضا من ھذه المركبات A يتحلل بالسرعة الكافية بحيث يشكل وصQو
  .)46(خطيرا للصحة

فالتلوث المائي ليس ظQاھرة حديثQة، إذ أن ا/نسQان قQد واجQه ھQذه المشQكلة منQذ قQدم التQاريخ، لكQن 
حجم المشكلة في العصور القديمة كان محدودا، أما ا=ن فإن ھنQاك بعQض العوامQل التQي سQاعدت علQى 

  : تفاقم المشكلة ومن ھذه العوامل نذكر
 .دنـانية في المـة السكادـالزي •
 .ةـاعـو الصنـنم •
 .دات الحشريةـدام المبيـاستخ •
  .عـات على نطاق واسـدام المنظفـاستخ •

QQـإن زيQQحية ـادة عQQاري الصQQي المجQQادة فQQة، وزيQQ2ت المنزليQQي الفضQQادة فQQي زيQQكان تعنQQدد الس
بQدوره يزيQد والنشاطات الزراعية والصناعية، وعمليات استكشاف وتكرير البتQرول وتصQديره، وذلQك 

ا ونوعا بازدياد عدد السكان  .)47(في تلوث المياه وتدھورھا كّمً
  :ةــربـوث التــتل.3-1-1-3

A أحQQد يغفQQل عQQن أھميQQة التربQQة كمQQورد متجQQدد مQQن مQQوارد البيئQQة، فھQQي تتكQQون مQQن مQQواد صQQلبة 
لجQأ AسQتخدام عضوية،ـ وغير عضوية، إضافة للماء والھواء، والكائنات الحية إA أن ا/نسQان أحيانQا ي

مبيدات كمياوية لmعشاب غير المرغوب فيھا، والتي إذا مQا بقيQت فإنھQا تQؤثر علQى ا/نتQاج الزراعQي، 
ومع ذلك فالمبيدات الكيمياوية تفيد نسبيا في مكافحة ا=فات الزراعية، إA أنه تلوث التربة، فإن إضQافة 

  . يسمى تلوث التربة أو تلوث ا�رضالمواد غير المرغوب فيھا بنسب غير مسموح بھا إلى التربة 
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  :من أھم ملوثات التربة نذكر:ةـربـوث التـادر تلـمص.1
، والمخلفQات )القمامQة(تسرب البترول، المبيدات الحشرية، ا�سمدة الكيمياوية، المخلفات الصلبة 

الھائلة مQن ، ھذه ا�خيرة التي تعتبر مصدرا أساسيا لتلوث التربة بالكميات )مخلفات المصانع(الخطرة 
التي يخلفھا ا/نسان، من مخلفQات منزليQة ومخلفQات صQناعية ) الخطرة وغير الخطرة(النفايات الصلبة 

  .إھماA كبيرا) العمومية(وزراعية، ويعتبر ترك ھذه المخلفات في ا�ماكن المفتوحة 
كQQذلك الرعQQي غيQQر المQQنظم، وقصQQور نظQQم الصQQرف يعQQرض التربQQة لتراكمQQات ا�م2QQح وبقايQQا 

  .صناعات والمخلفات البترولية والنفايات السمة والمشعة مما يقلل من إنتاجيتھا ويعمل على تدھورھاال
كذلك السماد الكيمياوي والعضQوي إذا لQم يسQتخدم بالشQكل المناسQب كمQا ونوعQا وزمانQا ومكانQا ، 

  .)48(فإنه يلوث التربة ويدھور إنتاجھا وربما يتسبب في جعلھا بورا
  

ألQف شQخص  40المبيدات تتسبب في مليQوني حالQة تسQمم فQي العQالم وفQي وفQاة وجدير بالذكر أن 
  .)49(منھا تحدث في الدول النامية %85سنويا، 

كما تلعب مخلفات المصانع والنفايات ا/شعاعية وا�مطار الحمضية دورا كبيرا في ھذا التلوث، 
المساحة الكلية لmرض في  من %15أن  1990ويقدر التقييم العالمي لتدھور ا�رض الذي أجري عام

  .)50(العالم تدھورت بدرجات متفاوتة بسبب ا�نشطة البشرية
يعّد تلوث سطح ا�رض ظاھرة قديمة قدم ا/نسان نفسه، فالفض2ت تنتج عن ا/نسQان ونشQاطاته 

مQواد مسQتھلكة، وبقايQا (لتستقر على سطح ا�رض وتشوه جماله، وتتكون النفايات من نفايQات المنQازل 
مQQة، ومعلبQQات فارغQQة وأكيQQاس مQQن الب2سQQتيك وكرتQQون ومQQواد ب2سQQتيكية وورق، وكQQذلك الخضQQر أطع

  .با/ضافة إلى نفايات البناء والھدم والفض2ت ا=دمية والحيوانية).والفواكه وغيرھا
فتبدأ مشكلة النفايات عند خروجھQا مQن المصQنع أو المنQزل وأنQه بمجQرد رميھQا فQي أي مكQان فQي 

البحر ، أو في النھر تنتج تلوثا ، فھQي تبQدأ بالتفكيQك بسQرعة، ويQؤدي ھQذا التفكQك إلQى  الطريق ، أو في
  .)51(مضاعفات خطيرة بيئية واقتصادية وصحية يصعب إحصاء أضرارھا وأخطارھا

  :ويمكن القول أن من بين العوامل التي ساعدت على تفجير مشكلة النفايات الصلبة مايلي
 .ةـرتفعـانية المـادة السكـالزي -
 .يةـتل السكانـالب العامة وسط الكـود المقـوج -
 .)52(نقص الوعي البيئي، الصحي، وغياب التربية البيئية: ل سلوكيةـعوام -
  .ازدياد عدد المصانع وما تفرزه من نفايات مختلفة -

  :زونوة ا8ـل طبقـتآك.2-2
ا�شQQعة فQQوق تعتبQQر طبقQQة ا�زون الموجQQودة فQQي طبقQQة الستراتوسQQفير ھامQQة جQQدا فQQي تقليQQل كميQQة 

البنفسجية المنبعثQة مQن الشQمس، والتQي تصQل إلQى سQطح ا�رض وتQؤثر بطريQق مباشQر علQى ا/نسQان 
  .والنبات والحيوانات البرية وكذا ا�حياء المائية

وقد أعلنت ا/دارة الوطنية للشؤون الحيوية والبحرية في واشنطن أن الثقب الخطير الQذي عانQت 
القQارة القطبيQة الجنوبيQة ، إنمQا ھQو نتيجQة التفاعQل بQين غQاز ا�وزون  منه طبقQة ا�وزون الواقعQة فQوق

  ").كلورفلوروكربونات"ا�كسجين الث2ثي وبن المواد الكيماوية المعروفة باسم (
                                                 

)48(
، 2004، دار السQحاب للنشQر،1، القQاھرة، طس\وداءالتلوث خطر  واسع انتشار مع التعرض لمش\كلة الس\حابة الزكريا طاحون،  

  .110-109:ص ص
   .117،ص1996القاھرة،سلسلة التنمية والبيئة،استراتيجيات حماية البيئة من التلوث،  : محمد يسري إبراھيم دعبس )49(
)50(

  .70-69، ص ص2005، 1، القاھرة، دار النھضة العربية، طجرائم البيئة بين النظرية والتطبيق: أشرف ھ2ل 
)51(

  .113 ص  ، بقامرجع س : علي العطار 
)52(

، ص ص 2004، ا/سQكندرية، دار الوفQاء، عل\م اجتم\اع وقض\ايا البيئ\ة، م\داخل نظري\ة ودراس\ات واقعي\ة: بد الرؤوف الضQبعع 
:76-77.  



 

ومن شأن ھذا التفاعل أن يعّرض طبقة ا�زون للتآكل أو فقدان الكثافة السوية لصQد ا�شQعة فQوق 
  .)53(البنفسجية وامتصاصھا

الكيمياويات الزراعية على طبقات الجو العليQا، وعلQى طبقQة الھQواء الQذي نستنشQقه وعلQى  إن أثر
المياه التي نشربھا وعلى ا�رض التي تؤونا فھي تفرز الكثير من الملوثات التي تؤثر بدورھا فQي رفQع 

تغييQر  درجة حرارة الكرة ا�رضية، كما أنه يمكن أن تؤثر في طبقة ا�وزون ، ومQن ذلQك تأثيرھQا فQي
  .)54(المناخ أيضا

  :انـى ا?نسـب ا8وزون علـر ثقـتأثي *
إن التأثير المباشر على ا�شعة فQوق البنفسQجية يكQون علQى الجلQد وعلQى ا�غشQية، كمQا أن زيQادة 
التعرض لھذه ا�شعة يسبب سرطان الجلد والعمى، وقلة المناعة في الجسQم، وبالتQالي سQھولة ا/صQابة 

  .با�مراض
مQواطن بسQرطان الجلQد كQل عQام، وتعتبQر ا�شQعة فQQوق  100.000العQالم يصQاب  وعلQى مسQتوى

فQإن ذلQك  %1البنفسجية ھي المسQؤول ا�ول عQن ذلQك، ويتوقQع العلمQاء أنQه كلمQا نقQص ا�زون بنسQبة 
  . %2يؤدي إلى ا/صابة بسرطان الجلد بنسبة 

  :ضرـات والخـى النبـزون علور ا8ـيـتأث*
Qات، لم يكن منذ خمسة عشر عامQى النبQجية علQوق البنفسQعة فQأثير ا�شQن تQيئا عQرف شQد يعQا، أح

صنف من النباتات قد اختبQرت مQن حيQث تأثرھQا با�شQعة فQوق البنفسQجية،  200واليوم ھناك أكثر من 
فتؤثر ھذه ا�شعة في تقليل حجQم ا�وراق التQي ..) الفاصوليا، الفول، البطيخ : (ومن ھذه النباتات نذكر

  .تمثيل الضوئي ومن ثمة تؤدي إلى قلة ا/نتاجتقوم بعملية ال
  :أثيـر ا8وزون علـى ا8حـياء البحـريـةـت*

ا�وزون وعلى ا�حيQاء المائيQة تعتبQر  بالرغم من أن المعلومات المتاحة عن ا=ثار الجانبية لثقب
ق قليلQQة ، فقQQد أثبتQQت البحQQوث المعمليQQة أن ھQQذه ا�حيQQاء أصQQبحت حساسQQة عنQQد تعرضQQھا لmشQQعة فQQو

  .البنفسجية
وعادة ما تتأثر الكائنات الحية النباتية التي تعيش فQي الطبقQة السQطحية مQن الميQاه، أكثQر مQن تQأثر 

  .الكائنات الموجودة في ا�عماق والتي تكون عادة حساسة للملوثات وكذا ا�مراض
النباتيQة  حيث أن الھائمات النباتية ھي المورد ا�ساسي لغQذاء ا�سQماك، فQإن نقQص ھQذه الكائنQات

ينعكس مباشرة علQى الثQروة السQمكية، ھQذا ع2Qوة علQى ثبQوت التQأثير المباشQر لmشQعة فQوق البنفسQجية 
على الھائمات الحيوانية بھQا، ومنھQا ا�سQماك والقشQريات، وقQد لQوحظ أنQه إذا عّرضQت بعQض ا�حيQاء 

لQك يتسQبب فQي قتQل عQن المسQتوى العQادي فQإن ذ %20بنفسجية تزيQد عQن ال فوق شعةلmيوما  15لمدة 
  .)55(أمتار 10كثير من ھذه الھائمات الحيوانية ذوات ا�عمار الصغيرة، ولعمق يمتد إلى 

إن اختفاء ا�وزون الذي يحمي ا�رض، ذو نتائج سيئة على كافة الكائنات الحية وھو يQؤدي إلQى 
Qى تسخين حرارة الجو، والذي يسبب ارتفاع مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون، ويؤدي ھQخين إلQذا التس

انق2ب المناخ وتغيير الجو، فترتفع مياه البحار، وتزداد الفيضانات والعواصف، وتقQل الميQاه الصQالحة 
للشQQرب، ويQQنخفض ھبQQوط المطQQر، لھQQذا فQQإن تQQدمير طبقQQة ا�وزون وإضQQعافھا سQQيزيد مQQن المشQQاكل 

  .)56(الصحية لvنسان
ور الQQزمن، أو أن يضQQطر ا/نسQQان إلQQى فلQQوA ا�وزون AنتھQQت الحيQQاة فQQي معظQQم كوكبنQQا مQQع مQQر

الحياة في داخل مدن وقرى فيھا المعّدات والمستلزمات ال2زمة لحمايته من ا�شQعة فQوق البنفسQجية أو 

                                                 
)53(

  .61-560 :ص ص ، سابقمرجع  : محمد يسري إبراھيم دعبس 
)54(

  .155، ص2002، 1، القاھرة، جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئة،طت الحروبأخ@قيات البيئة وحماقا: زكريا طاحون 
)55(

  .209-206:ص ص مرجع سابق،: أحمد عبد الوھاب عبد الجواد 
)56(

  .42، ص2001، 1،القاھرة، مركز الحضارة العربية،ط -دراسة حول المفھوم من منظور جنوبي–الجريمة البيئية : خالد شوكات 



 

السكن في مدن تقام تحت سطح ا�رض وفي أعماق البحار والمحيطات، وھQذا مQا سQيلجأ إليQه ا/نسQان 
  .)57(اتمع استمرار الحروب الحديثة والصناعات والملوث

  : انيـار السكـجـة انفـلـكـمش.2-2
أم (يمثل النمو  المتزايد في عدد السكان المشكلة الرئيسية للبيئة، إلى الحد الذي توصف به أحيانا 

، غيQر أن ھQQذا النمQو المتزايQQد للسQQكان يحQدث آثQQارا موجعQة فQQي البيئQة، كمQQا أن أثQQر أي )مشQك2ت البيئQQة
يتناسQب ب2Q شQك مQع حجQم الزيQادة فQيس ) سQتنزاف المQوارد الطبيعيQةكQالتلوث أو ا(مشكلة بيئية أخرى 

  .عدد السكان
  :لقد برزت ث2ث مدارس رئيسية لتوضيح مفھوم مشكلة اAنفجار السكاني ھي

  : يـرافـور ديمغـة من منظـانيـة السكـلـالمشك.1
انية عبQارة أصحاب ھذه المدرسة يمثلون كل الباحثين في علQم السQكان، يQرون بQأن المشQكلة السQك

عن تناقض أو سباق غير متكافئ بين عدد المواليد وعدد الوفيات، فطبقا لبعض ا/حصائيات يQرون أن 
ألQQف طفQQل، فQQي حQQين تبلQQغ  384سQQكان العQQالم يتزايQQدون بمعQQدAت سQQريعة، حيQQث يولQQد يوميQQا مQQا يقQQرب 

ليQوم الواحQد، وھQذا ألف طفل في ا 247ألف فرد يوميا أي بزيادة صافية مقدارھا  137الوفيات حوالي 
طفل في كل ثانية، وتشQير التوقعQات السQكانية إلQى حQدوث  2.86يعني أن سكان العالم يتزايد ون بمقدار

بليQQون عQQام  8.2وإلQQى  2010مليQQون عQQام  7إلQQى  2000بليQQون عQQام  6.2زيQQادة فQQي سQQكان العQQالم مQQن 
2025.  
  :يـولوجـأيك /ي ـور بيئـن منظـة مـة السكانيـالمشكل.2

صحاب ھذه المدرسة إلى المشكلة السكانية من واقع تحليQل الع2قQات القائمQة بQين ا/نسQان ينظر أ
والبيئة المحيطة، ويدرسون انعكاسات المشQكلة السQكانية علQى مشQاكل المQواد ا�وليQة، ومشQاكل الغQذاء 

  .العالمي وتلوث البيئة
 قQدرة السQكان علQى التزايQد،فالمشكلة السQكانية تتمثQل فQي التنQاقض أو السQباق غيQر المتكQافئ بQين 

  .وقدرة ا�رض على إنتاج الغذاء
  
  
  
  :اسيـاد السيـور اقتصـة من منظـة السكانيـالمشكل.3

يQQرى أصQQحاب ھQQذه المدرسQQة أن المشQQكلة السQQكانية ھQQي تنQQاقض أو سQQباق غيQQر متكQQافئ يقQQوم بQQين 
ھQؤAء السQكان متطلبQات السكان وبين النظام اAجتماعي السQائد حيQث يعجQز ھQذا النظQام عQن أن يQوفر ل

  .الحياة
وبصرف النظر عن الطريقQة التQي ينظQر بھQا إلQى المشQكلة السQكانية، فQإن ا�مQر الواضQح ھQو أن 
ھناك تزايدا في حجم السكان يصاحبه تزايدا آخر في حجم المعاناة ا/نسانية، وأن كل ھQذا متمركQز فQي 

  .)58(من سكان العالم %80بلدان العالم النامي الذي يضم حوالي 
  :وينعكس أثر النمو اAنفجاري في السكان سلبا على كافة عناصر البيئة، كما يتضح فيمايلي

إذ أن تزايQQد السQQكان A يوازيQQه تزايQQدا مناسQQبا فQQي كميQQة الغQQذاء ال2QQزم لسQQد :ذاءـ\\ـص الغـنق\\ .1
يونQQا مل 12(ألQQف إنسQQان يوميQQا  35احتياجQQات ا�فQQواه الجديQQدة، وتشQQير ا/حصQQائيات إلQQى مQQوت حQQوالي 

  .بسبب الجوع) سنويا
يقصد به نقص الماء الصالح للشرب ا=دمي مQن :ريـ@ك البشـح ل@ستھـالـاء الصـص المـنق .2

جھQة ونقQص المQاء الصQالح لشQرب الحيوانQات واAسQتخدامات الصQناعية والزراعيQة مQن جھQة أخQرى، 
                                                 

)57(
  .65، عمان، صمرجع سايق: ب عبد الحفيظعماد محمد ذيا 

)58(
  .42-41،ص صمرجع سابقراتب السعود، 



 

م المQاء الصQالح ل2سQتخدام من سكان الدول الناميQة، A يتQوافر لQديھ % 60وتشير ا/حصائيات إلى أن 
  .ا=دمي
تتعQQرض الميQQاه للتلQQوث بفض2QQت ا/نسQQان المنزليQQة والمجQQاري الصQQQحية : اءـم\\ـويث الـتل\\ . 3

والنشQQاطات الصQQناعية والزراعيQQة، وعمليQQات تكريQQر الQQنفط، وأن معظQQم مصQQادر ملوثQQات المQQاء سQQالفة 
  .الذكر يزداد تأثيرھا كًما ونوعا بازدياد السكان

إن زيادة الناس تقود إلى زيادة استخدام النقل البرية والجويQة مثلمQا تقQود إلQى :واءـالھث ـويـتل .4
زيادة استخدام شتى أنواع المبيدات في الزراعQة، وإلQى زيQادة النشQاطات الصQناعية، ويQنعكس كQل ھQذا 

  .سلبا على الھواء بتلويثه،وعلى طبقة ا�وزون با/خ2ل
  :ني إلى التأثير السلبي على ا�رض من ناحيتينيقود التزايد السكا:تلويث التربة.5

فمن الناحية ا�ولى يزداد اAعتQداء علQى ا�رض الزراعيQة بشQق الطرقQات ،والمطQارات وإنشQاء 
المساكن، ومن ناحية أخرى نھب خيرات التربة وإرھاقھا بالمبيدات الحشQرية والفطريQة،وفي كQل ذلQك 

  .تلويث للبيئة
يعتمQQد ا/نسQQان علQQى الQQنفط والغQQاز الطبيعQQي والفحQQم : دنيةـالمع\\روات ـة والث\\ـص الطاق\\ـق\\ـن .6

كمصادر أساسية للطاقة، وھذه الموارد غير المتجQددة A يمكQن أن تجQدد نفسQھا بشQكل يQوازي معQدAت 
  .استھ2كھا خاصة مع الزيادة السكانية

  :ةـامة المختلفـواع القمـة وأنـزليـ@ت المنـات الفضـاد كميـازدي.7
عن الطريقة التي يتم بھQا معالجQة ھQذه الفض2Qت سQواء بQالحرق، أم بQالطمر بغيQره، بغض النظر 

  .فإن أثارا سلبية كثيرة على البيئة بما تسببه من تلوث للماء والھواء والتربة
فزيادة حجم النفايات والفض2ت التي تنجم عن حياتنا المعاصرة عاما بعد عام، نتيجة لزيادة عQدد 

دة اسQQتھ2ك ا/نسQQان مQQن السQQلع والمQQواد، إضQQافة إلQQى التوسQQع الصQQناعي السQQكان مQQن جانQQب، وزيQQا
والعمراني، وما يصاحبه من قدر كبير من النفايات الناجمة عن ا�نشطة البشQرية المعقQدة فQي مجQاAت 

  .)59(التصنيع والزراعة والتعدين والخدمات والسياحة
ر الغابQات وزيQادة النشQاط الصQناعي يQؤدي النمQو السQكاني إلQى تQدمي:التأثير السلبي على المناخ.8

والزراعي، مما يؤدي إلى زيادة نسبة ثQاني أوكسQيد الكربQون فQي الجQو، وزيQادة ارتفQاع درجQة حQرارة 
الجو، وبالتالي تحدث تغيرات فQي الجQو، وانصQھار الجبQال الجليديQة التQي تQؤدي إلQى انغمQار مزيQد مQن 

  .)60(اليابسة تحت الماء
لكبيرة لمشكلة اAنفجار السكاني على كافة عناصر البيئة، تبرر وصQف فھذه اAنعكاسات السلبية ا
  .ھذه المشكلة بأنھا أم المشك2ت

  
  
  
  :واردـنزاف المـة استـكلـمش.2-3

ساھم التزايد السكاني في زيادة استھ2ك واستنزاف موارد الطاقة الطبيعيQة، كQالفحم الحجQري     
ل القادمة نصيبھا مQن ھQذه المQوارد غيQر المتجQددة، كمQا أن ،والنفط والغاز الطبيعي، مما سيحرم ا�جيا

  .زيادة استھ2ك الطاقة سيؤدي إلى زيادة التلوث البيئي
واAستنزاف بالمفھوم العلمي استغ2ل المورد إلى درجة النفاذ، بحيث يكون معدل الفاقQد مQن ھQذا 

  .)61(المورد أكبر من معدل الوارد إليه
                                                 

)59(
  .73:، صمرجع سابقمحمد عبد القادر الفقي،  

)60(
  .11-10:،ص ص2003، 1، سلسلة محاضرات، دمشق ، دار الرضا،طالثقافة البيئية مطلب حضاري لpسرةمحمود احمد حميد،  

)61(
  .117،صمرجع سابق: أحمد دAشة 



 

  :ة أنواعوتصنف موارد البيئة إلى ث2ث
ھي مكونات المحيط الحيوي، ثابتة الكمية، وتشQمل المQاء ، الھQواء، والطاقQة :ةـمـوارد الدائـالم.أ

  .الشمسية
  .ھي تمتلك خاصة التجدد ذاتيا،وتشمل الكائنات الحية والتربة :ددةـتجـوارد المـالم.ب
فط، والغQQاز ھQQي المQQوارد ذات المخQQزون المحQQدود، وتتضQQمن الQQن:ددةـر المتج\\ـوارد غي\\ـالم\\.ج

  .الطبيعي والفحم والمعادن
إن ھذه الموارد الث2ث الدائمة والمتجددة، وغير المتجددة ثروات متاحQة لvنسQان، ينھQل منھQا مQا 

  .يمكنه من العيش بأمان، وما يوفر له حياة كريمة
إA أن اAزديQQاد المتسQQارع للبشQQرية، ومQQا صQQاحبه مQQن نتQQائج الثQQورة الصQQناعية والزراعيQQة ،دفQQع 

/نسQQان إلQQى ا/سQQراف فQQي اسQQتغ2ل مQQوارد البيئQQة واسQQتح2ب مكوناتھQQا، ھQQواء ، مQQاء وأحيQQاء حيوانيQQة ا
، وتربة ونفQط وغQاز طبيعQي وفحQم ومعQادن مختلفQة ، تلQك ھQي )غابات(، وأحياء نباتية )برية وبحرية(

  .)62(مشكلة استنزاف موارد البيئة الطبيعية
  :ي الواقع مشكلة تنشأ من المشك2ت الرئيسية الث2ثفإن مشكلة ا/خ2ل با�نظمة البيئية فھي ف

  .المشكلة السكانية، ومشكلة التلوث، ومشكلة استنزاف الطاقة
وا/خ2ل با�نظمة البيئية A يقتصر على بلد دون بلد وA منطقQة دون أخQرى، بQل يشQمل الغ2Qف 

  .)63(الجوي كله
  :زائرـة في الجـ@ت البيئيـم المشكـأھ

ن الQدول الغنيQة بQالموارد الحيوانيQة والنباتيQة الھامQة، غيQر أن التQراث ويQا لmسQف تعد الجزائر بQي
يعQQرف تQQدھورا مسQQتمرا ويرجQQع ذلQQك أساسQQا للنمQQو الQQديمغرافي والضQQغوط المختلفQQة علQQى المQQوارد 

  .)64(الطبيعية
 فالجزائر تعيش أزمة حادة في بيئتھا ، فكلنا يعرف أن البيئة سائرة فQي طريQق محفوفQة بتھديQدات

  .حقيقية
إن ھذه التھديدات الباقية على خطورتھا آخذة في التعميم من تدھور إطارنا المعيشي، تلوث الماء 
الصQQالح للشQQرب، اسQQتنفاذ المQQوارد الغابيQQة، اختفQQاء أنQQواع نباتيQQة وحيوانيQQة، تQQركم مQQواد كيميائيQQة تسQQمم 

شQكل خطيQر الھQواء الQذي ا�راضي والتربQة، التصQحر الزاحQف، انبعQاث الغQازات السQامة التQي تفسQد ب
  .)65(نستنشقه

  .فحسب تقرير وزارة ا/قليم والبيئة، فإن الجزائر تعيش حاليا في بيئة شديدة التدھور
  :فمن بين المشك2ت البيئية التي تعاني منھا الجزائر نذكر

  :دةـددة بشـدودة ومھـع ومحـة التوزيـة سيئـوارد طبيعيـم -
وف الطبيعيQQة المناسQQبة، فQQإن المجموعQQات تتقاسQQم ا/قلQQيم بQQالنظر إلQQى المسQQاحة الشاسQQعة والظQQر

الوطني، تQوفر مQوارد وقQدرات غيQر متسQاوية، أيضQا التضQحية با�راضQي الزراعيQة لصQالح العمQران 
  .واAستھ2ك المبالغ فيه للماء وتبذيره

  .)66(فالجزائر تحتل مكانة ضمن البلدان ا�كثر فقرات في ميدان القدرات المائية
  :ــرالتصحـ  -

                                                 
)62(

  .42-41،ص صمرجع سابق: راتب السعود 
)63(

  .232، ص22، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العددالبيئة ومشك@تھا: رشاد الحمد، محمد سعيد صيارني 
)64(

  .49ص 2000،الجزائر، مطبعة النجاح،الرھانات البيئية في الجزائرأحمد ملحة،  
)65(

شQريف رحمQاني،  -من كلمة وزير البيئة وتھيئQة ا/قلQيم– ومستقبل البيئة في الجزائرتقرير حول حالة : وزارة تھيئة ا/قليم والبيئة، 
  .6ص

)66(
  .53،ص سابقالمرجع ال:أحمد ملحة 



 

مليون ھكتار ھي ا=ن مھددة بمسار التصحر بسبب الرعQي غيQر  20إن السھوب تغطي حوالي 
  .)67(المنتظم، واستص2ح ا�راضي عن طريق نزع الغطاء النباتي

كمQQا أصQQبح اAنجQQراف أيضQQا يصQQيب م2يQQين الھكتQQارات فQQي المنQQاطق الجبليQQة، وقQQد تراجعQQت 
  .المساحة الغابية بشكل مضر جدا

زائر تعيش أزمة بيئية خانقQة بسQبب بQرامج التنميQة والتصQنيع ممQا يزيQد مQن درجQات كما أن الج
  .التلوث بشتى أنواعه

وكخ2صة لما سبق فإن الجزائر تعيش مشQك2ت بيئيQة متعQددة المنشQأ تتركQز خاصQة فQي المQدن 
  .ذات التوطين الصناعي والتضخم الحضري

  :رةـكـة بسـنـة في مديـ@ت البيئيـالمشك* 
كرة إحدى وAيات الجزائر ذات الطابع الصحراوي، وA تخلQو مQن المشQك2ت البيئيQة إA تعد بس

وھناك منھا ما ھو ناجم عن النمQو السQكاني السQريع ، ومQنم بQين ھQذه المشQك2ت .أن أھمھا يعتبر طبيعيا
  :نذكر

  :يـور ا8راضـتدھ •
وا�راضQQي  إن تQQدھور ا�راضQQي ظQQاھرة خطيQQرة تصQQيب جQQزءا ھامQQا مQQن ا�راضQQي الزراعيQQة

الرعوية، وذلك نتاج اAنجراف المائي، واAنجراف الھوائي أيضا بسبب النشاط البشري وخاصQة منھQا 
  .المرتبطة بالممارسات الزراعية غير المتكيفة

  :ـرافـانج •
خاصة الناتج عQن عمQل الريQاح، فھQو يصQيب المنQاطق الجافQة وشQبه الجافQة، ينQتج عنQه اخQت2ل 

رض والغطاء النبQاتي وا/نسQان، ويQؤدي إلQى التقلQيص التQدريجي لھQذا الغطQاء التوازن بين المناخ وا�
  .)68(النباتي في المنطقة

  
  
  
  
  
  
  
  

  رـحـصـة للتـيسيـاب الرئـح ا8سبـل يوضـكـش
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)67(

  .15،ص سابقالمرجع ال: وزارة تھيئة ا/قليم والبيئة، 
)68(

  .26،ص  مرجع سابق: وزارة تھيئة ا/قليم والبيئة 

 رـحـة للتصـباب الرئيسيـا8س

 رةـر مباشـاب غيـأسب رةـاشـاب مبـأسب

 ا�نشطة البشرية أسباب طبيعية أسباب طبيعية



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "226، صالموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد الثاني: المصدر
 
  

  :ةـزراعيـي الـ@ف بعض ا8راضـإت •
بغرض انجاز البناءات ، خاصQة فQي منطقQة الزيبQان التQي كانQت فQي السQابق عبQارة عQن نخيQل، 

  .بينما اليوم تحولت إلى مراكز سكنية موسعة
أيضا تعاني مدينة بسكرة كباقي المدن الجزائرية من مشكلة التلQوث التQي تفاقمQت نظيQر الزيQادة 

لسQQكان مQQن جھQQة، والتوسQQع العمرانQQي مQQن جھQQة أخQQرى ، كمQQا A يفوتنQQا أن نشQQير إلQQى ظQQاھرة فQQي عQQدد ا
  .ا�حياء الجانبية، أو القصديرية التي نراھا في المدخل الشمالي للمدينة خاصة

ھذه باختصار أھم المشك2ت البيئية في الجزائر بصفة عامة، ويمكQن أن نضQيف عنصQر نقQص 
إA أن المشكلة ليست في نQدرة الميQاه العذبQة علQى ا�رض، إنمQا عجQز  الماء كمورد طبيعي في بسكرة،

  .)69(ا/نسان عن اAستغ2ل ا�مثل لھا
  :ةـيـالبيئ ـايـاي بالقضـدولـام الـتمـاھ-3
  :ةـيـدولـرات الـمـؤتـم المـأھ.3-1

ه لقد أصQبحت البيئQة ومشQك2تھا قضQية ذات طQابع عQالمي مQن حيQث ا=ثQار المترتبQة عليھQا، ھQذ
الطبيعة الخاصة لمشك2ت البيئQة ألزمQت المجتمQع الQدولي أن يتعامQل مQع مشQك2ت البيئQة خQارج إطQار 

  :الحدود وا�طر السياسية، ويظھر ذلك واضحا في إبرام الكم الھائل من اAتفاقيات والمؤتمرات
  ):1972( ستوكھـولـمر ـمؤتم.3-1-1

لم العاصQمة السQويدية، وقQد صQدر فQي بمدينQة سQتوكھو 1972جQوان  05انعقد ھذا المQؤتمر فQي 
متضمنا أول وثيقة دولية عن مبادئ الع2قات بين الدول فQي ) حول البيئة ا/نسانية(ختام أعماله إع2ن 

توصQية، تQدعو الحكومQات ووكQاAت ا�مQم  109شؤون البيئة، فض2 عن خطة العمل الQدولي تضQمنت 
تQدابير مQن أجQQل حمايQة الحيQاة ومواجھQة مشQQك2ت  المتحQدة والمنظمQات الدوليQة إلQى التعQQاون فQي اتخQاذ

  .)70(البيئة

                                                 
)69(

  .52،ص  مرجع سابق: أحمد ملحة 
)70(

  .8،ص  مرجع سابق: مد ملحةأح 

 ةـالظروف الجوي -

 ةـالكوارث الطبيعي -

 ةلطبوغرافياالخواص -

 اتيـاء النبـالغط -

 ربةـة التـالـح -

 رـئـاي الجـالرع -

 ةـفـة المكثـالزراع -

 اAستخدام غير المباشر -

يء ـدام السـاAستخ -
 للكيماويات الزراعية

 اتـابـة الغـإزال -

 ق الغاباتـرائـح -

 التوسع الحضري -

 

 اط اAستعمالـأنم -

 رـقـالف -

 كانيةادة السـزيـال -

 ة السياحيةـا�نشط -

 .السياسات الحكومية -



 

وفيه تم وضQع الخطQط لmسQرة البشQرية لتمكينھQا مQن تحقيQق مطالبھQا فQي بيئQة صQحية ومنتجQة، 
  .)71(وتوفير غذاء مناسب ومسكن صحي ومياه نظيفة

ض عنQه سنوات مرة، وتمخQ 10وقد اتفق خ2ل ھذا المؤتمر قادة العالم على تكرار لقاءاتھم كل 
إع2ن ا�مم المتحدة عن بيئة ا/نسان، كما كشف المؤتمر عن شرخ بين الدول المتقدمة والدول الناميQة 
بسQQبب اسQQتغ2ل ا�ولQQى للمصQQادر الطبيعيQQة للثانيQQة بطريقQQة قQQادت إلQQى ا/خ2QQل بالبيئQQة وسQQوء توزيQQع 

  .)72(الثروات
البيئيQة فQي عمليQات التنميQة أيضQا تQم فيQه  فقد جاء المؤتمر بنتائج ايجابيQة مQن أھمھQا إدخQال اAعتبQارات
  .مناقشة قضايا البيئة وع2قتھا بالفقر وغياب التنمية في العالم

  :ومن بين المبادئ وا�سس التي جاء بھا مؤتمر ستوكھولم نذكر
أن لvنسان حقا أساسيا فQي الحريQة والمسQاواة ،وظQروف الحيQاة الكريمQة فQي بيئQة نظيفQة تتQيح لQه  -

 .ورفاھيةالعيش في كرم 
  .أكد على أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومات لتحسين وحماية البيئة لmجيال القادمة -

ببرنQامج ا�مQم "بمQا يعQرف  1972وبناء على ذلك أنشئت الجمعية العامة لmمم المتحQدة فQي ديسQمبر 
  :تتمثل وظائفه الرئيسية في" المتحدة للبيئة 

 .بيئة، وتقديم التوصيات المناسبة لھذا الغرضتعزيز التعاون الدولي في مجال ال .1
وضQQع ا�نظمQQة ا/رشQQادية العامQQة لتوجيQQه البQQرامج البيئيQQة، وتنسQQيقھا فQQي إطQQار نظQQام ا�مQQم  .2

 .المتحدة
 .متابعة تنفيذ البرامج وجعل الوضع البيئي الدولي تحت البحث والمراجعة المستمرة .3
4. A لةQQة المتصQQة والمھنيQQآت العلميQQاھمة الھيQQز مسQQا تعزيQQة وتقويمھQQارف البيئيQQاب المعQQكتس

 .)73(وتبادلھا
ا/بقQQاء علQQى قQQدرة ا�رض فQQي إنتQQاج المQQوارد الحيويQQة المتجQQددة، وتجديQQد ھQQذه القQQدرة كلمQQا  .5

 .تسنّى ذلك
الحاجة /عطاء ا�ھمية لعمليات التخطيط للتنمية واAستغ2ل الرشيد للمQوارد، ووقQف إلقQاء  .6

  .)74(نظم ا/يكولوجيةالمواد السامة وغيرھا تجنبا للضرر بال
توجQQه اAھتمQQام إلQQى تعQQديل أنمQQاط : أيضQQا مQQؤتمر سQQتوكھولم أعطQQى تعريفQQا للتربيQQة البيئيQQة فھQQي

السلوك البيئي، وتھدف إلى معايشة البشر للمشك2ت البيئية، والتدريب على المشQاركة، وتنميQة الQوعي 
  .)75(لنفسيةالبيئي بھدف أعداد أجيال واعية ببيئتھم الطبيعية واAجتماعية وا

  :ةـة البيئيـدوة العالمية للتربيـالن) 1975(راد ـدوة بلغـن. 3-1-2
عقQQد مQQؤتمر بلغQQراد فQQي يوغس2QQفيا لدراسQQة أوضQQاع التربيQQة البيئيQQة علQQى المسQQتويات المحليQQة 
وا/قليمية والعالمية باAشتراك مع اليونسكو، وبرامج ا�مQم المتحQدة لشQؤون البيئQة، وقQد حضQرت ھQذا 

  .)76(دول عربية 5دولة من بينھم  60المؤتمر 

                                                 
)71(

، عل\\ى البيئ\\ة ال\\دليل المرجع\\ي للش\\باب العرب\\ي ف\\ي مج\\ال المحافظ\\ة،:جامعQQة الQQدول العربيQQة، المنظمQQة ا/س2QQمية للتربيQQة والعلQQوم  
  .24، ص 2006القاھرة، سبتمبر 

)72(
  .23،ص ق ا،مرجع سب: عبد القادر عابد، غازي سفاريني  

)73(
  .119-118ه،ص  مرجع سباق: عصام نور 

)74(
، مجلQة المسQتقبل العربQي، بيQروت، مركQز دراسQات الوحQدة الضوابط البيئي\ة وأثرھ\ا ف\ي التنمي\ة ف\ي ال\وطن العرب\ي: ھشام حمدان 

  .52-51:، ص ص 185العربية، عدد 
)75(

  .41، ص مرجع سابق: أحمد عبد الوھاب عبد الجواد 



 

فھو بمثابة إطار شامل حQدد أسQس العمQل فQي مجQال التربيQة البيئية،Qـ مؤكQدا علQى أن ھQذا المجQال 
يھدف إلى تطوير عالم يكون سQكانه أكثQر وعيQا بالبيئQة، واھتمامQا بمشQك2تھا، ويمتلكQون مQن المعQارف 

QQرادى وجماعQل، فQQزام بالعمQلتAف واQQارات والمواقQب والمھQQة وتجنQQك2ت القائمQل المشQQزم لحQا يلQQات، م
  .)77(حدوث مشك2ت جديدة

  
  ):1977(ي ـيسـر تبلـؤتمـم.3-1-3

فQي مدينQة  1977أكتQوبر  26إلQى  13ھذا المؤتمر باAتحاد السوفيتي في الفتQرة الممتQدة مQن  عقد
ولية مQن منظمة د 28، و )78(دول عربية 09دولة كان من بينھا  68تبليسي عاصمة جورجيا، حضرته 

  .بينھا المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة 
اسQQتھدف المQQؤتمر تحديQQد توصQQيات بشQQأن مQQا يمكQQن القيQQام بQQه مQQن أعمQQال علQQى النطQQاق الQQوطني 

  .وا/قليمي والدولي لتعزيز دور التربية البيئية وتطويرھا
الجانQب التربQوي الھQام، وقد ناشد ھذا المؤتمر الدول ا�عضاء اتخاذ ا/جراءات ال2زمة لتطوير 

كمQQا نQQادى المQQؤتمر فQQي توجيھاتQQه بضQQرورة تQQوفير التربيQQة البيئيQQة لجميQQع فئQQات ا�عمQQار والمسQQتويات 
  .)79(وتعليم وتدريب الفئات المھنية من الذين قد يكون �عمالھم وقراراتھم أثرا ملموسا في البيئة

  ):1982(ة ـي للطبيعـثاق العالمـالمي.3-1-4
" كينشاسQا"الثانية عشر ل2تحاد العالمي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بمدينQة  انعقدت الجمعية

  .1975العاصمة الزائيرية في سبتمبر عام 
عQن الجمعيQة   1982وقد توجت أعمال ھذه الجمعية Aحقا بصدور الميثQاق العQالمي للطبيعQة عQام 

الرابطQة الوثيقQة بQين البيئQة والتنميQة، وأن  العامة لmمم المتحدة، وقد أكد الميثQاق العQالمي للطبيعQة علQى
خطQQط التنميQQة اAقتصQQادية واAجتماعيQQة ينبغQQي أن تبنQQى دراسQQة علميQQة كاملQQة لمتطلبQQات البيئQQة والحفQQاظ 

  .)80(عليھا
  ):1989(ون ـجتـر ولنـمـؤتـم.3-1-5

ئيا علQى ، وانتھQى باAتفQاق مبQد1989عاصمة نيوزيلندا في يونيو " ولنجتون"أقيم ھذا المؤتمر بـ 
السQQماح بالتعQQدين فQQي القQQارة القطبيQQة الجنوبيQQة علQQى أن تتعQQاون الQQدول المعنيQQة علQQى وضQQع ا�نظمQQة 
والقواعد المناسبة السالفة الذكر بما يضمن التحكم بشQتى أعمQال التعQدين مQن جھQة ويكفQل حمايQة البيئQة 

  .)81(من جھة أخرى
  ):1992(رو ـة ا8رض ريو ديجانيـمـر قـمـؤتـم.3-1-6

، للبحQث فQي سQبيل 1992جQوان  12إلQى  1قد ھذا المQؤتمر بالبرازيQل فQي النصQف ا�ول مQن انع
معاجلة مشكلة التلوث ووضع الحلول ال2زمة لذلك، واAلتQزام بتنفيQذ ھQذه الحلQول، وقQد تQم اAتفQاق فQي 

علQى مقترحQات عديQدة أدرجQت فQي جQدول أعمQال القQرن " قمQة ا�رض"ھذا المؤتمر الذي اتخذ شQعار 
  :أھمھا 21

 ..التوقيع على اتفاقية حماية التنوع البيئي، والمحافظة على الغطاء النباتي والغابات والتربة -أ 
التوقيQQع علQQى اتفاقيQQة حمايQQة ا�رض مQQن التقلبQQات المحتملQQة والحفQQاظ علQQى طبقQQة ا�وزون،  - ب 

 .وطرح ظاھرة اAحتباس الحراري
                                                                                                                                                                       

)76(
، الملتقQQى الQQدولي حQQول )المن\\اطق الجاف\\ة وش\\به الجاف\\ة نموذج\\ا(تماعي\\ة دور التربي\\ة البيئي\\ة ف\\ي الحي\\اة اج: محQQي الQQدين مختQQار 

  .11م، الجزائر، المركز الجامعي ورقلة،ص 7/08/2001-1التنمية اAقتصادية في المناطق الجافة وشبه الجافة، غرداية، "
)77(

  .216،ص بقا، مرجع سراتب السعود 
)78(

  .146-145:،ص صمرجع سابقعادل مشعان وآخرون،  
)79(

  .14، ص مرجع سابقأحمد دAشة وآخرون،  
)80(

  .72-71:، ص صمرجع سابقخالد شوكات،  
)81(

  .71، ص مرجع سابق:محمد يسري دعبس 



 

ول النامية والفقيرة للمساھمة فQي حمايQة تقديم المساعدات المالية من قبل الدول الغنية إلى الد  -ج 
  .بيئة ھذه ا�خيرة

مليار دوAر سنويا، بالرغم من أن المبلغ المستوجب  2.5إA أن قيمة المساعدات المدفوعة بلغت 
  .)82(مليار دوAر 70دفعه ھو 

 وقQQد اعتبQQر ھQQذا المQQؤتمر فQQي حينQQه أكQQر تجمQQع لقQQادة العQQالم فQQي التQQاريخ واتفQQق القQQادة علQQى بQQرامج
  .)83(طموحة لمعالجة التغيرات المناخية، وتخليص العالم من العناصر الساّمة

  :وقد صدر عن مؤتمر قمة ا�رض ث2ث وثائق رئيسية ھي
  .إع2ن ريو أو ما يسمى بميثاق ا�رض •
  ).21جدول اعمل القرن ( 21ا�جندة  •
  . )84(المبادئ العامة حول الغابات •
  ):2002(بورغ  زـمؤتمر جوھان.3-1-7

عقQQد مQQؤتمر القمQQة العQQالمي للتنميQQة المسQQتدامة بجوھQQا نQQز بQQورغ بجنQQوب إفريقيQQا  2002أوت فQQي 
دولQة، وذلQك لبحQث عQدة قضQايا  193ألفق مشارك مQن  40رئيس دولة وحكومة، ونحو  100بحضور 

) منظمQة المنQاخ العالميQة(منھا سبل مكافحة الفقر، ووقف ا/ضرار بالبيئQة، وعلQى ھQامش القمQة دعQت 
لدول إلQى العمQل علQى مكافحQة التغيQرات المناخيQة المرتبطQة باسQتخدام مصQادر الطاقQة غيQر حكومات ا

  .)85(النظيفة
كما أكد ھذا المؤتمر على أھمية تنفيذ أجندة القرن الواحد والعشرين، وركز على القضQايا الخمQس التQي 

ادرة ويھQQQاب والتQQQي عرفQQQت باسQQQم مبQQQ" كQQQوفي عنQQQان"عّرفھQQQا السQQQكرتير العQQQام لmمQQQم المتحQQQدة السQQQيد 
"WIHAB) "86( )الماء، الطاقة، الصحة، الزراعة، والتنوع البيولوجي( .  

فقد جرى التركيز في ھذه القمة على استدامة التطور والتقدم الصناعي وإعادة توزيQع الثQروة مQع 
  .)87(اAستمرار في المحافظة على البيئة

  ):2005(ال ـريـونتـر مـمؤتم.3-1-8
بكندا مؤتمر ا�مم المتحدة الحادي عشQر حQول التغيQرات " مونتريال"عقد في  2005في ديسمبر 

آAف مQن الممثلQين لحكومQات، ومنظمQات حكوميQة  10المناخية، وقد شارك في ھذا المQؤتمر أكثQر مQن 
وغير حكوميQة ورجQال أعمQال وعشQية انعقQاد المQؤتمر أصQدرت أكاديميQات العلQوم فQي كبريQات الQدول 

ب القQQرار السياسQQي علQQى أخQQذ مشQQكلة اAرتفQQاع الحQQراري بQQالكرة إع2نQQا مشQQتركا تخQQص فيQQه أصQQحا
  .ا�رضية على محمل الجدّ 

أن تخفQف اAنبعاثQات الحاليQة فيھQا  2050ولذلك يتعين على الQدول الصQناعية مQن ا=ن وفQي عQام 
  .)88(أربع مرات

  
  :يئةـي للبـون الدولـروز القانـة في بـات المساھمـاقيـاتف 3-2

                                                 
)82(

  .172-171:،ص صمرجع سابق: فتحي دردار 
)83(

  .23،ص مرجع سابق: عبد الرزاق عابد، غازي سفارني 
)84(

  .9، ص مرجع سابق:أحمد ملحة 
)85(

القQاھرة،دار الكتQاب  مش\ك@ت بيئي\ة ، طبيعتھ\ا ، آثارھ\ا ،كيفي\ة مواجھتھ\ا،: ، ثناء مليجQي السQيد عQودةعبد الرحمن محمد السعدني 
  .138الحديث،ص

)86(
، المحافظة على البيئ\ة الدليل المرجعي للشباب العربي في مجالجامعة الدول العربية، المنظمة ا/س2مية للتربية والعلوم والثقافة،  

  .25 ، ص2006القاھرة، سبتمبر 
)87(

  .24 -23عبد القادر عابد، غازي سفاريني، مرجع سابق، ص ص  
)88(

  .138عبد الرحمن محمد السعد ني، ثناء المليجي السيد عودة، مرجع سابق، ص 



 

أمQام )خاصQة الQدول(لتلوث البيئة أعضاء المجتمع الدولي  المشاكل الملحة وصغت أنلما حدث و
ضQQرورة تكثيQQف و توطيQQد التعQQاون الQQدولي علQQى المسQQتويين الQQدولي وا/قليمQQي، ويسQQتوجب حQQل ھQQذه 
المشQQاكل تQQدخل القQQانون الQQوطني والQQدولي، وتQQرتبط قضQQية البيئQQة بQQأھم حقQQوق ا/نسQQان قاطبQQة؛ أA وھQQو 

فQQإن الQQذي وقQQع ھQQو تتQQالي ....خ2QQل المحافظQQة علQQى صQQحته فQQي إطQQار بيئQQة نظيفQQةالحQQق فQQي الحيQQاة مQQن 
التQي بلQورت تQدريجيا معQالم مQا  -مع ما ذكرنQاه مQن مQؤتمرات سQابقة -القرارات والمواثيق والمعاھدات

  الذي يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية "قانون دولي للبيئة " يمكن اAصط2ح على تسميته ب 

مجموعQة قواعQد ومبQادئ القQانون الQدولي التQي : " فھـو. ولي في صالح البشريةلتطور القانون الد
تQQنظم نشQQاط الQQدول فQQي مجQQال منQQع وتقليQQل ا�ضQQرار المختلفQQة التQQي تQQنجم عQQن مصQQادر مختلفQQة للمحQQيط 

  ."البيئي، أو خارج حـدود السيـادة ا/قليميـة

لھQذا كQان مQن . ھQذا القQانون ومبادئQه وتلعب اAتفاقيات الدولية دورا أساسيا فQي بلQورة وتطQوير قواعQد
  )  89(ا�ھمية بما كان التعرض لھذه اAتفاقيات وتتبع تسلسلھا الزمني

   : المبـرمـة علـى المستـوى الـدولـي اتـفاقيـات -1

  : 1954اتـفاقيـة لنـدن عـام  •

التلQوث  الخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط، وقد أوردت ھذه اAتفاقيQة أحكامQا عديQدة بشQان مكافحQة
  .البحري الناشئ عن عمليات التفريغ العمدي للنفط من السفن في بعض المناطق المعنية

 :1960اتـفـاقيـة بـاريـس عـام  •

وقQد ... بشأن المسؤولية المدنية في ميدان الطاقة النوويQة 1963عام " بروكسل" والتي كملتھا اتفاقية 
فاقية المكملة لھQا  علQى بيQان قواعQد وطريقQة اقتضQاء تركزت ا�حكام التي أوردتھا ھذه اAتفاقية واAت

  .التعويض جبرا للضرر الناشئ عن مخاطر استخدام الطاقة النووية

  

  

 :  1967-1963معاھدة موسكو عام  •

ا�ولQى بشQأن وقQف التجQارب الذريQQة، والثانيQة بشQأن المبQادئ التQي تحكQQم نشQاط الQدول فQي استكشQQاف 
  .واستخدام الفضاء الخارجي

 : 1969قيـة بـروكـسـل عـام اتـفـا •

أن المسؤولية المدنيQة عQن ا�ضQرار الناشQئة عQن التلQوث بQالنفط، تضQمنت أحكامQا ذات الصQلة بش •
بالتعويضات التي يمكن المطالبة بھا فQي حالQة وقQوع أضQرار ناشQئة عQن تسQرب الQنفط أو صQرفه 

  . من السفن

 :1970اتـفـاقيـة بـروكـسـل عـام  •

                                                 
)89(

.59-58مرجع سبق ذكره، ص ص : خالد شوكات   



 

  .بشأن صيد وحماية الطيور

 :1971اتـفـاقيـة بـروكـسـل عـام  •

  .خاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الضرر الحادث عن التلوث بالنفط

 : 1972اتـفـاقيـة بـاريـس عـام  •

  .بشأن حماية التراث الطبيعي والثقافي" اليونسكو" المبرمة في إطار منظمة

 :1973اتـفـاقـيـة واشـنـطـن عـام  •

  .في ا�جناس الحيوانية المھددة باAنقراضبشأن منع اAتجار الدولي 

 : 1977اتـفـاقـيـة المـبـرمـة عـام  •

في إطار منظمة العمل الدولية، بشQان حمايQة العمQال مQن ا�خطQار المھنيQة فQي بيئQة العمQل عQن تلQوث 
  .الھواء، وعن الضوضاء واAھتزازات

 :1977اتـفـاقـيـة المـبـرمـة عـام  •

  .يرات في البيئة �غراض عسكرية أو �ية أغراض عدائيةبشأن خطر إجراء أية تغي

  : 1972ام ـو عـلـة أوسـيـاقـفـات •

  .بشأن منع التلوث البحري من خ2ل إلقاء النفايات من الطائرات والسفن

 : 1979ام ـارن عـة بـيـاقـفـات •

  .بشأن حفظ ا�حياء البرية والبيآت الطبيعية

 : 1982البـحـار عـام  اتفـاقيـة ا8مـم المتـحـدة لقـانـون •

كمQا أكQدت علQى  -بجQزء مسQتقل -والم2حظ أن ھذه اAتفاقية قد خصت موضوع حماية البيئة البحريQة
  )90( .أھمية التعاون الدولي على المستويات المختلفة من اجل ا/بقاء على البيئة البحرية نظيفة

 :1985اتـفـاقيـة فييـنا عـام  •

فاق على المبادئ التي تراعي الحد مQن إنتQاج المQواد المختلفQة التQي بشأن حماية طبقة ا�وزون، واAت
  )91( .في العالم" الكلوروفلوروكربون"تحتوي على 

 : 1986اتـفـاقـيـة الـدوليـة المـبرمـة عـام  •

  )92( .بشان المساعدة المتبادلة في حال وقوع حادث نووي  

                                                 
)90(
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الخاص\ة عب\ر  1972قتص\ادية ع\ام مجموعة المبادئ الصادرة عن منظم\ة التع\اون والتنمي\ة ا •
 .الحدود

 : ة على المستـوى الدولـي ا?قليـميـاقيـات المبـرمـاتف -2

 :اتـفـاقـيـة بـرشلـونـة    •

  .بشأن حماية البحر ا�بيض المتوسط من التلوث

 :1968اتـفـاقـية ا?فـريـقيـة عـام  •

  .لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

 .بين الدول ا/سكنـدنافيـة: 1974المبـرمة عـام  اتفـاقـية حماية البيئـة •

 :1979اتـفـاقيـة ا8وروبيـة المبـرمة عـام  •

  .بشأن حفظ ا�حياء البرية والسواحل الطبيعية ا�وروبية

 : 1979اتـفـاقيـة المبـرمة عـام  •

  .في إطار اللجنة اAقتصادية ا�وروبية، بشأن مكافحة التلوث بعيد المدى عبر الحدود

 : اتـفـاقـيـة ھلسنـكي •

  .بشان حماية البيئة البحرية لبحر البلطيق 1974الموقعة عام 

 : اتفـاقيـة الكـويـت ا?قـلـيمية •

  .1978للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث، والمبرمة عام 

 :1972اتـفـاقيـة جـدة عـام  •

  .للبحر ا�حمر وخليج عدن بشأن حماية البيئة البحرية

 :إعـ@ن المـبـادئ •

  )93( .بشأن مكافحة تلوث الھواء 1978الصادر في أطار مجلس أوروبا عام 

فھQQذه فقQQط بعQQض اAتفاقيQQات المسQQاھمة فQQي بQQروز قQQانون دولQQي للبيئQQة، إA أنQQه A يمكننQQا التغاضQQي عQQن 
  .اAھتمام الذي توليه الدول بالبيئة، والذي Aيزال ممتدا إلى يومنا ھذا
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  ثـالـل الثـصـالف
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 ةـيئيـة البــاسـيالس

 طـطيـالتخ
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 يلولبتشغ
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 التحسيس المستمر
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  يـئــ%م البيــا#ع: أو!

  :يــيئـ%م البــوم ا#عــمفھ -1

الة ف!!ي التعام!!ل م!!ع المش!!ك6ت ـم العناص!!ر الفع!!ـن م!!ن أھ!!ـ6م البيئيي!!ـة وا,ع!!ـر التوعي!!ـتعتب!!   

ق ـه بطري!ـا البيئ!ة يعتب!ر ح!افزا ھام!ا لمشاركت!ام بقض!ايـور الع!ـة المختلفة، كما أن توعية الجمھـالبيئي

ي ـل الوع!ـالبيئ!ي ف!ي تشكي! ا,ع!ـ6مايا ، ل!ذا نح!اول إب!راز دور ـر في حل القض!ـمباشر أو غير مباش

لومات البيئي!!ة الص!!حيحة أو ف!!ي تش!!كيل ـالبيئ!!ي ل!!دى الجمھ!!ور الع!!ام س!!واء ف!!ي إط!!ار تزوي!!ده بالمع!!

  .ةـبيئا الـايـاه قضـف اتجـواقتا�تجاھات والم

  :ئيـيـ%م البـوم ا#عـھـمف* 

ار ـق وا&خب!!!ـحة والحقائ!!!ـعلومات الصحي!!!ـاس بالم!!!ـد الن!!!ـو تزوي!!!ـي ھ!!!ـ6م البيئ!!!ـإن ا,ع!!!     

  .يةـة بيئـافـن ثقـور على تكويـذا الجمھـة ھـد إعانـقص... ادقةـالص

د ـرة عل!!ى حش!!عة وم!!ؤثرة وق!!ادـالة مقن!!ـم رس!!ـدي!!ـو ال!!ذي يھ!!دف إل!!ى تقـي ھ!!ـ6م البيئ!!ـإن ا,ع!!

ذه ـث لھ!!ـدوان أو تلوي!!ـاظ عل!!ى البيئ!!ة والتص!!دي بح!!زم &ي ع!!ـاه الحف!!ـا اتج!!ـر وتحريكھ!!ـالجماھي!!

  . )94(ةـالبيئ

ات الت!ي ـده بك!ل المعلوم!ـان وم!ـة ا,نس!ـ6م لتوعي!ـئل ا,عاـدام وسـ6م البيئي ھو استخـإن ا,ع

  .)95(ةـة على البيئـة التلقائيـية للمحافظـي به إلى مستوى المسؤولـه، وترتقـسلوك ـدھا أن ترشـمن شأن

مة ـة الحقائق وا&خبار الصحيحة والمعلومات السلي!ـر بكافـد الجماھيـب آخر تزويـانـوھو من ج

  .)96(ةــ6ت البيئيـوعات والمشكـا والموضـايـعن القض

ي!ة أيضا يعرف أحمد ملحة ا,ع!6م البيئ!ي بأن!ه ذل!ك ا,ع!6م ال!ذي يس!عى لتحقي!ق أغ!راض حما

6م ـل ا,ع!ـدم فيھا كافة وسائـالبيئة من خ6ل خطة إع6مية موضوعية على أسس علمية سليمة تستخ

  .)97(ةـات مستھدفـھا من الناس أو عدة مجموعـموعة بعينـب مجـوتخاط

  : %مـــة وا#عـئـالبي  -2

ر ـم!!ن خي!! ةن!!ـعراـالفا، فق!!د كان!!ت مواس!!م الرع!!ي عن!!د ـاطا وثيق!!ـ6م ارتب!!ـة با,ع!!ـط البيئ!!ـترتب!!  

ون أو ـدة التليف!ـة أعم!ـراد بمثاب!ـاس، فك!ان ا&ف!ـوية على النـات الشفـاء والتعليمـات لنشر ا&نبـالمناسب

                                                 
، 2006، 1، ، المجل!د الث!اني، البع!د البيئ!ي، طلموسوعة العربية للمعرف5ة م5ن أج5ل التنمي5ة المس5تدامةا : ا&كاديمية العربية للعلوم)94(

  .142ص
  .255، صمرجع سابق: راتب السعود )95(
    .Fille//:www.communica.enveronme.net.   05/02/2009 :مدخل لبناء وتطور المناھج التعليميةالمشك2ت  )96(
  . 107-106، ص ص مرجع سابق :أحمد ملحة )97(



 

ت ـاھا، وق!د نجح!ـ6د إل!ى أقص!ـار إلى أن تصل من أقصى الب!ـرعى ا&خبـة، إذ ستـراف الحديثـالتليغ

  .ارـن وا&نصـالموالي ة منـق طبقـاعر وخلـة المشـية في تعبـھذه الجھود البدائ

ون ـدرھا فرع!ـفي النشرات التي ك!ان يص!) نبات(ي ـدمت مصر الفرعونية أوراث الرعـواستخ

  .رىـاء أخـار محاسن مواقف أو أشيـارة، أو ,ظھـراؤه لمحاربة أشياء ضـوأم

ة المص!ورة، والت!ي ت!روي ح!وادث انتص!اراتھم وم!ا ـات الصيني!ـاللوح ناJشوريودم ـكما استخ

  .)98(دادـيل با&عـھم في التنكـه جيوشـفعلت

س جديدا فمن!ذ أكث!ر م!ن مائ!ة ع!ام أنش!ئت جمعي!ات أھلي!ة للحف!اظ ـة ليـايا البيئـفا,ع6م عن قض

رورة ص!ونھا، ـ6م الن!اس ع!ن فوائ!د الحي!اة البري!ة وض!ـاتھا إع!ـان م!ن نشاط!ـعلى الحياة البرية، وك!

در ال!بعض منھ!ا ـھا، وأصـامة وسائط لنشر رسالتات من الصحافة والمج6ت العـواتخذت تلك الجمعي

" الجغرافي!ا الوطني!ة"ت البيئة الطبيعي!ة اھتمام!ا خاص!ا، مث!ل مجل!ة أولمية العامة، التي ـ6ت العلـالمج

التليفزي!ون  اھتمام!ا  والتي صدرت في أمريكا أوروبا ، اھتمت وسائل ا,ع6م ا&خرى مث!ل ا,ذاع!ة 

  .)99(لفةـة المختـمتزايد بقضايا البيئ

ة، فق!!د أثبت!!ت الدراس!!ات ا,ع6مي!!ة ـية البيئي!!ـال التوع!!ـ6م يع!!د ركي!!زة أساس!!ية ف!!ي مج!!ـفا,ع!!

ھور وق!درتھا عل!!ى تغيي!ر ا�تجاھ!!ات وم!!ع ـ6م عل!!ى الجم!!ـائل ا,ع!ـير لوس!!ـير الكب!ـالمتخصص!ة التأث!!

عل م!ن ـج!يي ـ6م بيئ!ـود إع!ـة لوج!ـتفاقم المشك6ت البيئية وتنوعھا أصبحت الحاج!ة ملح!ة وضروري!

ائد ف!ي ـالبيئة نقطة اھتمام، إذ تؤكد الدراس!ات الت!ي أجري!ت للتع!رف عل!ى مس!توى ال!وعي البيئ!ي الس!

ة تلعب دور مركزي!ا ـوالمسموع ةيـوالمرئروءة ـ6م المقـل ا,عـائـدول الشمال الصناعي على أن وس

وي!ده بالمعلوم!ات البيئي!ة ور الع!ام س!واء م!ن إط!ار تزـدى الجمھ!ـي ل!ـي البيئ!ـل الوع!ـومھما في تشكي!

ات ـديد ا&ولوي!!ـاه قض!!ايا البيئ!!ة، وأيض!!ا ف!!ي تح!!ـف تج!!ـالص!!حيحة أو ف!!ي تش!!كيل ا�تجاھ!!ات والمواق!!

لة ـليمية والدولي!ة، ويتق!ارب ال!دور ال!ذي تق!وم ب!ه ك!ل وسي!ـية على كافة المستويات المحلية وا,ق!ـالبيئ

رد ب!ه ك!ل وس!يلة، ومن!ذ بداي!ة ـر ال!ذي تنف!ـالتأثي!ة عل!ى ـإع6مية في المجال البيئ!ي طبق!ا للق!درة الذاتي!

القرن العش!رين عظ!م دور ا,ع!6م لمعالج!ة قض!ايا البيئ!ة ، فق!د أص!بحت مش!كلة العص!ر ھ!ي مش!كلة 

ة إلى وسائل ا,ع6م اJن لتعميق الوعي البيئي م!ن أي ـة ماسـالتلوث، وأصبحت المجتمعات في حاج

ا ـتزاي!د الحرك!ة البيئي!ة خاص!ة ف!ي أمريك!ا وأورب! ت مض!ى ومن!ذ منتص!ف الق!رن العش!رين، وم!عـوق

  .لفةـة المختـا البيئـدا بقضايـزايـاما متـون اھتمـل ا,ع6م ا&خرى كا,ذاعة والتليفزيـاھتمت وسائ

                                                 
  .169، صمرجع سابقعبد الحميد احمد رشوان،  )98(
  .48ص، 2006 -2005، ا&كاديمية المفتوحة في الدانمارك، التربية البيئية: كاظم المقدادي )99(



 

ل ـل إل!!ى المستقب!!ـھلة المن!!ال تص!!ـرة وس!!ـة متوف!!ـي بضاع!!ـل الحي!!ز البيئ!!ـي يجع!!ـالبيئ!! مـ6فا,ع!!

  .)100(داـلة جـلفة ضئيـبتك

د Jخ!ر، ـية م!ن بل!ـلومات البيئ!ـول عل!ى المع!ـدمة ف!ي الحص!ـ6م المستخ!ـل ا,ع!ـف وسائـوتختل

  .يةـات البيئـادر المعلومـزيون ھما من أھم مصـحف اليومية والتليفـومع ذلك فإن الص

اس، وم!ع ذل!ك ـة وترسيخھا ف!ي أذھ!ان الن!ـار المستخدمـر ا&فكـسيا في نشـافة دورا رئيـفللصح

بقي!ة كة، يك!ون دور الص!حافة بق!وة ـة، حيث ترتفع نسبة ا&ميـدول العربيـة، ومنھا الـاميففي الدول الن

ادرة عل!ى ـون ق!ـافة ف!ي مجملھ!ا � تك!ـا فالصحـون، أيضـالوسائل، لذا يسود استخدام الراديو والتلفزي

  .هـھور بعينـدى جمـداث التحول لـإح

ة قد أخفق في نش!ر ال!وعي البيئ!ي ف!ي ـامي6م في الدول النـات أن ا,عـدة دراسـوقد أوضحت ع

ج ـرة الحكوم!ات عل!ى وس!ائل ا,ع!6م، وك!ذا ض!عف البرام!ـع ذلك إلى سيط!ـة، ويرجـالمناطق الريفي

  .)101(ةـا,ع6مية البيئي

  :ةـئـية البـايـئي وحمـ%م البيـا#ع :ثـانيـا

  :ئيــي البيــوعـر الــي نشـ%م فــدور ا#ع -1    

الوعي البيئي بأنه إدراك الفرد لدوره في مواجھة   William Iltelson" ونسوليم والت"عّرف 

ق!د ح!دد ال!وعي البيئ!ي بأن!ه مس!اعدات الفئ!ات ا�جتماعي!ة " ينبليس"مشك6ت البيئة، أيضا فإن مؤتمر 

  .)102(وا&فراد على اكتساب وفھم الوعي بالبيئة ومشك6تھا ذات الصلة وإيجاد حلول خاصة تجاھھا

ال!!ذي يمن!!ع ح!!دوث الخل!!ل أو المش!!كلة، " ال!!وعي الوث!!ائي"ل!!وعي البيئ!!ي الكام!!ل أن!!ه كم!!ا يع!!رف ا

وال!!وعي الع6ج!!ي ال!!ذي يواج!!ه ب!!ه الف!!رد المش!!ك6ت الفعلي!!ة الناجم!!ة ع!!ن س!!وء ا�س!!تخدام وا&ض!!6ع 

الحكومة بأجھزتھا والمجتمع بكافة ھيآته ومؤسساته، وا&فراد ال!ذين : الث6ثة للوعي البيئي الكامل ھي

لون حم!!اة البيئ!!ة الفعلي!!ة ف!!ي حال!!ة ت!!وافر المعرف!!ة وا,دراك والفھ!!م الص!!حيح ل!!دورھم تج!!اه البيئ!!ة يش!!ك

  : وللوصول إلى برنامج فاعلي للوعي البيئي �بد من تكامل ث6ثة مكونات أساسية ھي

  :ئيـيـم البيـلـالتع.1

رة عل!ى التعام!ل م!!ع يقص!د ب!ه خل!!ق الك!وادر السياس!ية وا�قتص!!ادية والفني!ة والعلمي!ة الق!!اد      

المشاكل البيئية المختلفة من خ6ل أساليب علمية مختلفة، وھي كأي منھج تعليمي له سياس!ته الخاص!ة 

                                                 
، 1998، رسالة ماجستير ، جامعة قسنطينة ، و!ت ا!قتصادية وا!جتماعية في الجزائرـا#ع%م ودوره في التح: ماشطي شريفة )100(

  .34ص
  .181-180، ص ص مرجع سابق: حسين عبد الحميد أحمد رشوان)101(
  .91، صمرجع سابق: السيد علي صالحجمال الدين  )102(



 

من حيث أعداد المستويات المختلفة ووضع البرامج والمناھج م!ن أج!ل تع!ديل س!لوك الم!واطنين نح!و 

  .ا�ستخدام الرشيد للبيئة

  :ةـيـة البيئـافــقـالث.2

بھا خلق وعي عام على مستوى الدول والتي غالب!ا م!ا يك!ون موجھ!ا للطبق!ة المثقف!ة يقصد       

  .والعاملة من خ6ل الكتب والنشرات أو المقا�ت العلمية المبسطة

  

  :يـئـ%م البيــا#ع .3

ح المجتمع لطرح أفكار محددة، وأسلوب طرح ا&فك!ار �ب!د وأن ـة شرائـل لكافـو شامـفھ       

  .)103(ة المستوياتــب وكافـا يتناسرـون متغيـيك

ؤدي إل!ى دف!ع الم!واطنين إل!ى ـة مم!ا ي!ـورة ايجابي!ـي بص!ـيل الوع!ـعن ا,ع6م البيئي يھدف إلى تشك!

  .يةـل المشك6ت البيئـة بفعالية في حـة والمشاركـارة بالبيئـالض ھمتسلوكياتغيير 

ي البيئ!ي ـبيئ!ة، حي!ث يتوق!ف إيج!اد الوع!اظ عل!ى الـية في الحف!ـاسـات ا&سـ6م أحد المقومـيعتبر ا,ع

ات ـة عل!ى نق!ل المعلوم!ـات والنواي!ا نح!و القض!ايا البيئي!ـاھ!ـاب المعرفة ال6زم!ين لتغيي!ر ا�تجـواكتس

لي عل!ى ـوة للتخ!ـكون أداة ف!ي التوعي!ة لنش!ر الق!يم الجدي!دة أو الدع!ـداد الجمھ!ور نفس!ه لي!ـوعلى استع

  .ةـات قائمـسلوكي

ق الوعي وتنمية الحس بالبيئة ل!دى ك!ل متلق!ي ـي ھو تحقيـ6م البيئـأھم أھداف ا,علذلك يتضح لنا أن 

ة ـة المستدام!ـل التنمي!ـحوا مواطنين فاعلين حقا ويكونوا من عوامـالرسالة ا,ع6مية البيئية حتى يصب

لم!وارد دام لـوء استخ!ـرار وس!ـونه من أض!ـدم لما يحدثـئة، لمحاولة ھـالمتواصلة بمحافظتھم على البي

  .)104(ھمـالطبيعية في بيئت

س!ابقا  -ا�تح!اد الس!وفياتي – يم!ؤتمر تبليس!( قا لم!ا ح!دده ـي وف!ـ6م البيئ!ـداف ا,عـديد أھـويمكن تح

  :6لـويمكن تحقيق ھذه ا&ھداف من خ )داف التربية البيئيةـفي ضوء أھ 1977عام 

ة ف!!!ي ـية وا�يكولوجي!!!ي وا�ھتم!!!ام بت!!!رابط الجوان!!!ب ا�قتص!!!ادية والسياس!!!ـز الوع!!!ـتعزي!!! .1

 .ةـة والريفيـاطق الحضريـالمن

ة ـارات الفردي!!ـاب المعرف!!ة والق!!يم وروح ا�لت!!زام والمھ!!ـرد �كتس!!ـرص لك!!ل ف!!ـإتاح!!ة الف!! .2

 .ھاـة وتحسينـة البيئـلحماي

                                                 
  .93، ص مرجع سابق: لحجمال الدين السيد علي صا )103(
  .255بق ، صا،مرجع س: راتب السعود )104(



 

 .تمعـات والمجـاعـمراد والجـدى ا&فـة لـاه البيئـوك تجـديدة من السلـاط جـخلق أنم .3

  

  :ةـداف التاليـات في ا&ھـيذه الغاـت ھـوقد صيغ

  : ةــرفـالمع* 

ة ـاس البيئ!ـم أس!ـاب خبرات متنوعة والتزوي!د بتفھ!ـعات على اكتساراد والجمـة ا&فـمعاون      

  .اـة بھـ6ت المرتبطـوالمشك

  :فـواقـالم* 

 مام بالبيئ!ةـم وم!ن مش!اعر ا�ھت!ـاب مجموعة من القيـات على اكتسـراد والجماعـمعاونة ا&ف   

  .ھاـايتـنھا وحمـابية في تحسيـة ا�يجـز المشاركـومن حواف

  :ــمـيـالق*

ة ـ6ت البيئي!!ـاعات عل!!ى اكتس!!اب المھ!!ارات ال6زم!!ة لتحدي!!د المشك!!ـراد والجم!!ـة ا&ف!!ـمعاون!!   

  .ھاـوحل

  :ةـاركـالمش •

6ت ـاعات للمش!!اركة النش!!يطة ف!!ي العم!!ل عل!!ى ح!!ل المشك!!ـراد والجم!!ـة الفرص!!ة ل[ف!!ـإتاح!!   

  .)105(ةـية الملحـبيئال

وخ6ص!!ة الق!!ول ف!!إن ا,ع!!6م البيئ!!ي يھ!!دف إل!!ى نش!!ر التوعي!!ة البيئي!!ة، ھ!!ذه ا&خي!!رة الت!!ي تھ!!دف ف!!ي 

ر تفھم!ا للك!ون ال!ذي يع!يش في!ه، بم!ا في!ه م!ن ق!وانين ومعرف!ة ـان أكث!ـل ا,نس!ـام إلى جعـمفھومھا الع

أثبت!ت وس!ائل ا,ع!6م ق!درتھا  ا&ضرار التي تنشأ عن تدخل!ه غي!ر المحس!وب ف!ي ھ!ذه الق!وانين، وق!د

  .ردـيس الفـعلى تشكيل رأي وأحاس

ج لزيادة ال!وعي البيئ!ي با&ح!داث البيئي!ة ـوفي ھذا الصدد قام برنامج ا&مم المتحدة للبيئة بإعداد برنام

م ـية وتقيي!!ـداث البيئ!!ـ6م بتعليق!!ات عل!!ى ا&ح!!ـل ا,ع!!ـبھ!!دف تزوي!!د وسائ!!) 1986جويلي!!ة (وذل!!ك ف!!ي 

  ية،ـايا البيئـة القضـد تغطيـعناھات ـا�تج

  

  

  :ةـم المتحدة للبيئـامج ا&مـبرنلفي ـاق الصحـيين لHلحـداد برنامجـعإم تأيضا  

                                                 
  ..19، ص 2007، 2سورية، دار الفكر،ط التربية البيئية، مشك%ت وحلول،:انبرياض الج )105(



 

ص!حفيا ق!اموا بزي!ارة ميداني!ة لمش!اريع مكافح!ة ) 14(وحضره ) 1986(ا&ول في نيروبي عام 

ة ـدوة ميداني!ـراء ن!ـ، وإج! مقال!ة للص!حف والمج!6ت) 30(با ـد عنھا تقري!ـتول " اـإثيوبي "التصحر في

ي بالتع!اون م!ع ـم ف!ي نيروب!ـوتض!) 1986(ي ف!ي أكت!وبر ـج الثان!ـام البرنام!ـئة ، أم!ـة عن البيـصحفي

م المتح!!دة للبيئ!!ة، ـج ا&م!!ـام!!ـن إل!!ى برنـين ا&فارق!!ة ون!!تج عن!!ه زي!!ارة كب!!ار الصحفيي!!ـاتح!!اد الصحفي!!

دامة ـة المست!ـة وم!ن أج!ل التنمي!ـالبيئي!ة السليم!دف ھذه البرامج إلى غ!رس ال!تفھم &ھمي!ة ا,دارة ـوتھ

  .ةـمية البيئيـق التنـل ا�تصال في تحقيـائـة وسـيد على أھميـوالتأك

) 1986(ر ال!وزاري العرب!!ي ا&ول بت!!ونس ـا المؤتم!!ـية دع!ـة البيئ!!ـية التوعي!!ـى أھم!ـوتأكي!دا عل!!

رورة ـإل!ى ض!) 1991(ق!د ف!ي الق!اھرة مية الذي عـة والتنـرك الصادر عن البيئـان المشتـكما دعا البي

ام ف!!ي ص!!نع ـن اھتم!!م!!ق ـج حماي!!ة البيئ!!ة عل!!ى منحھ!!ا م!!ا تستح!!ـ6م ف!!ي برام!!ـائل ا,ع!!ـز وس!!ـتعزي!!

  .)106(أنـالقرارات المتعلقة بھذا الش

في حماي!ة البيئ!ة ھ!و أن ھ!ذا ) ا,ع6م البيئي(ائل ا,ع6م ـال دور وسـه في مجـد عليـوما ينبغي التأكي

رھا ف!ي ـرى كالعلم والقانون وا&س!رة والمدرس!ة والجامع!ة وغي!ـر الوسائل ا&خـز عن سائالدور يتمي

  :تين ھماـن رئيسـميزتي

اح ـائل حماي!!!ة البيئ!!!ة ا&خ!!!رى و� منھ!!!ا لنج!!!ـة وس!!!ـع كاف!!!ـرك م!!!ـ6م تشت!!!ـئل ا,ع!!!ـأن وسا!!! -أ

دارس والجامع!ات ـف!ي الم! اميـد التعل!يم النظ!ـا، فعلى صعيـھا جميعـع معـھا تتقاطـذا فإنـا، ولـأدوارھ

واء م!ن خ!6ل اس!تخدام ـه س!ـاح برامج!ـاما ف!ي إنج!ـد أن وس!ائل ا,ع!6م ت!ؤدي دورا ھ!ـات نجـوالكلي

ة أو ص!!حافة ـوح!!ـة المفتـد أو الجامع!!ـم ع!!ن بع!!ـوي، أو التعلي!!ـون الترب!!ـا,ذاع!!ة المدرس!!ة أو التلفزي!!

ر ـادة والمنظم!!ات غي!!ـرة، ودور العب!!ـر النظ!!امي ف!!ي ا&س!!ـم غي!!ـد التعلي!!ـط، أم!!ا عل!!ى صعي!!ـالحائ!!

  . ةـة وبسرعـاليـة بفعـويـربـالة التـ6م تسعى &ن تصل الرسـل ا,عـا إلى ذلك فإن وسائـة ومـالحكومي

ا من الناس، إنما تستھدف قطاع!ات المجتم!ع كاف!ة، ـا معينـھم قطاعـ6م � تـائل ا,عـأن وس .ب

ن ـن حضريي!!ـين وأميي!!ـاثا، متعلم!!ـورا وإن!!ـكب!!ارا، ذك!!ارا أو ـح المجتم!!ع صغ!!ـه ف!!إن ك!!ل شرائ!!ـوعلي!!

  .)107(ةـة البيئيـال التوعيـ6م في مجـل ا,عـائـون المجتمع المستھدف لوسـن، يمثلـوريفيي

  :ةـئـالبي ايـةحمي ـئي فـ%م البيـب ا#عـاليـأس – 2

اع ـية بإتب!ـة البيئ!ـي!ر التربـة ونش!ـة البيئ!ـ6م في حمايـبر بعض الباحثين أن دور ا,عـيعت        

  :اليةـب التـا&سالي
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 .ةـايا البيئـر التوعية في قضـث لنشـلقات بحـدوات وحـرات متخصصة ونـذ محاضـتنفي .1

 .نـواطـق البيئية للمـالحقائ زيونية التي تكشفـوالتلف ةـا,ذاعج ـرامـذ البـتنفي .2

 .ورـوص ي البيئي عبر مقا�ت وتحقيقات ورسومـر الوعـة لنشـتسخير الصحاف .3

 .ةـيات الطبيعيـراد على زيادة المتاحف والمعارض وحدائق الحيوانات والمحمـتشجيع ا&ف .4

 .ةـات المھنية والھيئات ا&ھليـوادي والجمعيـيل النـراد على تشكـتشجيع ا&ف .5

ومية ـات الحك!!ـج التثقي!!ف الت!!ي تنف!!ذھا المؤسس!!ـرام!!ـة الص!!حية وبـج التوعي!!ـاح برام!!ـإنج!! .6

 .ةـة البيئـة وحمايـالتربية البيئينشر ر الحكومية في ـات غيـظماك دور للمنـوھن

اريو والمخ!!رجين إل!!ى تطع!!يم الب!!رامج والتمثيلي!!ات ـج وك!!اتبي السين!!ـّدي البرام!!ـيه مع!!ـتوج!! .7

  .)108(ةـة عن البيئـات حقيقيـار معلومـوا&فك

الجم!اھيري ة من التوصيات ل6ستفادة منھا ف!ي مج!ال ا,ع!6م ـوعـمجم " ساندمان" وقد وضع 

  :اـالبيئي منھ

  .يةـرح قضية بيئـد طـة عنـة � على الكميـز على النوعيـالتركي -أ 

ئ ـرض السي!!ـ6م وتجن!!ب الع!!ـل ا,ع!!ـبر م!!ن وسائ!!ـدي للخ!!ـرض التقلي!!ـلي ع!!ن الع!!ـالتخ!! -ب 

  .ة متخصصةـ6ميـإع قنـاةاك ـكن ھنـال لم يـار في حـة في ا&خبـات بيئيـج معلومـودم

ة م!ن ـ6ت إع6مي!ـات وتص!ميم حم!ـين عند وض!ع إع6ن!ـاصيـباختصة ـانـب ا�ستعـيج  -ج 

  .ةـل البيئـأج

العم!!ل عل!!!ى تأس!!!يس جماع!!!ات محلي!!!ة ووطني!!!ة وإقليمي!!!ة لمواجھ!!!ة الحاج!!!ة للمعلوم!!!ات  -د 

  .ا,ع6مية 

  .لـات والعمـط بين المعلومـالرب -ه 

  .يةـارات البيئـام للتدريب على المھـد من ا�ھتمـزيـبذل الم -و 

  .ورـھـاه الجمـر اتجـن تغيـة بين المعلومات المبثوثة وبيـ6قـام بالعـا�ھتم - ز 

ات ـودة، ف!ي البيئ!ـ6م إل!ى المواض!يع والمش!ك6ت البيئي!ة الموج!ـل ا,عـرح التطرق في وسائـكما نقت

ة، ـة السكاني!ـه، المشكل!ب!ـأسالي (التص!حر ، التل!وث بمختل!ف أنواع!ه : لـي مث!ـة وال!وطن العرب!ـالمحلي

ان م!ن ـرة السك!ـر، ھج!ـائ!ـي الجـة، الجفاف، الرع!ـزاف الموارد الطبيعيـة، استنـة العذبالموارد المائي

  .)109(الخ... ة ـل ا&راضي الزراعيـة وتآكـالريف إلى المدين
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92.  



 

ما خاص!ة بع!د م!ؤتمر ا&م!م المتح!دة المعن!ي بالبيئ!ة ـة ق!د ن!ـة البيئي!ـة ا,ع6مي!ـام بالنقط!ـفا�ھتم

أل!ف ص!حفي، وأدرك الن!اس ض!رورة تط!وير مس!توى معيش!تھم  20ن ر م!ـأكث ضرهذي حـوالتنمية ال

  ...ون ذلك على حساب البيئةـدون أن يك

ة اقتص!!ادية، وتجاري!ة وطني!!ة ـما ھ!!ي قص!ـت خب!!را بيئي!ا وإن!ـة ليس!ـة البيئي!!ـة ا,ع6مي!ـإن النقط!

ز ـة تعزي!ـة البيئي!ـة ا,ع6مي!ـا تتطل!ب التغطي!ـة، كمـة واجتماعيـاد قانونيـا أبعـولھ ية،ـوسياسة ـوعلمي

  . لـه الحلول والبدائـي وإعطائـات المتلقـمعلوم

كم!!ا .ةـده بالمعلوم!!ات المفي!!دة الت!!ي تحف!!زه عل!!ى العم!!ل م!!ن أج!!ل البيئ!!ـ6ت وتزوي!!ـط المشك!!ـول!!يس فق!!

ز قدرة الناس على التحكم في حياتھم م!ن خ!6ل ـة وتعزيـب أيضا إيصال مفھوم التنمية المستديمـتتطل

ف!ي  ، فتحقي!ق التنمي!ة المس!تديمة يتطل!ب تح!و� 21ال الق!رن ـالتنمية، وتنفيذ جدول أعم!المشاركة في 

دي لك!ل ـذا التح!ـل ھ!ـداث التغيير ونقـ6م من أن يكون له دور في إحـقيمنا ونمط معيشتنا، و�بد لHع

  .دافـية وا&ھـرؤى ا&ساسـم والـد من القيـاجة ,طار جيـراد في المجتمع، فالناس بحـا&ف

  :وـ6م ھـه ا,عـر الذي يواجـدي ا&كبـوالتح

ية والص!حيحة ـ6ت البيئية للمتلقي، وضمان تدفق المعلوم!ات الموضوع!ـم المشكـر فھـتيسي  -1

 .ھاـفادة منـھا وا�ستـدامـكن استخـوالتي يم

اث رار المتلق!ي ,ح!دـر البعيد المدى، ويقنع الق!ـز التفكيـل يحفـة بشكـة البيئيـال الرسالـإيص  -2

 .ر إيجابي في ا�تجاھات والسلوك وا&نماط المعيشيةـتغيي

ة ـاذ ق!!رارات الم!!ؤتمر الس!!ليمة بيئي!!ا وتولي!!د ا,دارة السياسي!!ـرار �تخ!!ـي الق!!ـز صانع!!ـف!!ـح  -3

 .ةـل من أجل البيئـور والعمـة وحفز الجمھـاد الحلول للمشك6ت البيئيـ,يج

زز ق!!درات الجمھ!!ور وص!انعي الق!!رار، والھ!!دف ا&ساس!!ي ـال تع!ـائل ا�تص!!ـات ووس!!ـفالمعلوم!

  )110(. ليس ھو تغيير سلوك الناس فحسب بل ھو تعزيز قدرتھم على العمل من أجل حماية البيئة

ر فق!ط عل!ى ـت تقتص!ـة، وم!ا إذا كان!ـيقھا بدق!ـوب تحق!ـداف المطلـد ا&ھـديـدا تحـم جـن المھـفم

دف ـية � تھ!ـوعية البيئ!تـن، فالـوك معيـي سلـعوة التي تبنات في موضوع معين أم الدـر المعلومـتوفي

ات الم!ؤثرة ـوك الجماع!ـة سل!ـير الس!لوك خاص!ـدف إل!ى تغي!ـدر م!ا تھ!ـط إلى تلق!ين المعلوم!ات بق!ـفق

   )111(. عـوذ في المجتمـوذوي النف
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ع، ـواق!6مية واضحة ومحددة معتمدة عل!ى الحق!ائق والـية ا,عـب التغطـاليـون أسـد أن تكـو� ب

ھا ـار وتقديم!ـ6م تنظ!يم ا&خب!ـال ا,ع!ـى رج!ـة، لذلك كان �بد عل!ـال ا,ع6ميـة ا&شكـة كافـمستخدم

  .)112(وحـل تحقيق الثقة والوضـة من أجـراء البيئـم، استنادا إلى خبـل م6ئـبشك

  :يئـ%م البيـات ا#عـراتيجيـج واستـرامـب - 3

ذا ـن ، وھ!!ـؤولية ك!!ل مواط!!ـراث ھ!!ي مس!!ـة والت!!ـالبيئي!!وارد ـة الم!!ـح واض!!حا أن س6م!!ـأصب!!    

ئة ـامل مع البي!ـن للتعـا، لذلك يجب تطور الوعي البيئي عند المواطـا تربويـا إع6ميا بيئيـلب وعيـيتط

ة، ـر البيئ!!ـين لغاي!!ة المحافظ!!ة عل!!ى عناص!!ـ6م البيئي!!ـة وا�تص!!ال وا,ع!!ـف!!ي مج!!ا�ت التعل!!يم والتوعي!!

اه ـواطن والرف!!ـاة للم!!ـة الحي!!ـن نوعي!!ـم بتحسي!!ـة وتتس!!ـة مستدام!!ـق تنمي!!ـي!!ة لتحقي!!ل معھ!!ا بعق6نـوالعم!!

  )113( .الـل[جي

ز بأھمي!ة خاص!ة ف!ي المجتمع!ات المعاص!رة فھ!ي ـة تتمي!ـ6م المختلف!ـائل ا,ع!ـإن وسـوبالتالي ف

ص!ورة ه بـائل!ـداف وذل!ك اعتم!ادا عل!ى قن!وات ا,ع!6م ووسـتعمل على زي!ادة الق!درة ف!ي إنج!از ا&ھ!

ل عل!ى توجي!ه وتغيي!ر ـة المختص!ة، وتعم!ـة أو المھني!ـارات العلمي!ـأساسية ومن ثم ا�عتماد على المھ

  .يـي والعملـد المحلـة على الصعيـل المعلومـاعي ونقـالسلوك الفردي والجم

ئة ـم في الحفاظ على البي!ـراد والجماعات المختلفة وتحسسھم بأھمية مشاركتھـة ا&فـه أنشطـا تواجـكم

  )114(.ةـة منھم بفعاليـالمطلوب رام با&دواـة للقيـ6م العاملين في قطاع البيئـائل ا,عـز وسـكما تحف

  :نـيـيئيـن البـيـيـ%مـة ا#عـكـشب *

ية لل!ربط ـر الب!يض المتوس!ط كش!بكة إقليم!ـن البيئي!ين لح!وض البح!ـة ا,ع6ميي!ـت شبكـتأسس   

ية ـية البيئ!!ـز التوع!!ـة وتعزي!!ـمعني!!ين بقض!!ايا البيئ!ة عب!!ر الكتاب!!ا�تص!!ال ال ومس!!ئولين ـن ا,ع6ميي!!ـبي!

تأخ!!ذ "  سويس!!را" ، ف!!ي جني!!ف 1995د خرج!!ت الش!!بكة إل!!ى حي!!ز الوج!!ود ف!!ي ش!!ھر جويلي!!ة ـوق!!

6م وا�تص!!ال البيئ!!ي، تض!!من برن!!امج ـول ا,ع!!ـل عق!!دت ف!!ي ذل!!ك الت!!اريخ ح!!ـة عم!!ـات ورش!!ـتوصي!!

اع التأس!!يس ف!!ي عم!!ان ـد اجتم!!ـ، عق!! 1997ية، وف!!ي ع!!ام ـط للمس!!اعدات الفني!!ة البيئ!!ـالبح!!ر المتوس!!

ادة ـيل الشبكة عضوا في ا�تحاد الدولي للصحفيين البيئيين من أج!ل زي!ـرا تسجـبا&ردن، وقد تم مؤخ

دوق الدولي ل[حي!اء ـدم الصنـين على المستوى العالمي، وحاليا يقـن وا,ع6ميـا�تصال بين الصحفيي

كة ف!ي عض!ويتھا ـم الشب!ـكة وتض!ـل الشب!ـة عم!ـوي!ـل تقـالي م!ن أج!ـني والم!ـالبحرية بروما الدعم الف
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6م ف!ي رف!ع مس!توى ـاعت التوسع والمشاركة في دور ا,عـسھا استطـعضو، ومنذ تأسي 100حوالي 

  .ةـقضايا البيئبي العام ـالوع

  :كةـبـيس الشـأسـع تـدواف *

وث ـة التل!ـر وفي مناطق قد تصل درجـيل كبـر المتوسط ل6ستنزاف بشكـم البحـتعرض إقلي    

ة ـوع الحي!وي بدرج!ـة والتن!ـذر استص!6حه، وتت!أثر المي!اه الجوفي!ة والطبيعي!ـل يتع!ـزاف بشكـوا�ستن

حة العام!!ة وي!!ؤثر س!!لبا عل!!ى الن!!واحي ا�قتص!!ادية والتل!!وث ف!!ي إقل!!يم ـكس عل!!ى الص!!ـكبي!!رة، مم!!ا ينع!!

ود ـوارد الطبيعي!ة ووج!ـدام الم!ـلم ينتج عن سوء استخالبحر المتوسط مثله مثل مناطق متعددة في العا

ام ـي الع!ـوى الوع!ـة وضعف مست!ـات غير مناسبـة، سياسـادرة على تحمل المسؤوليـمؤسسات غير ق

  .ةـايا البيئـفي قض

ن ـط م!ـي ويعتبر إقليم البحر المتوس!ـر الكافـمار غيـ6م وا�ستثـل ا,عـة وسائـف مشاركـوضع

ل البيئي!ة ـدم ا�كت!راث بالعوام!ـوعة من الدول مما أدى إلى عـھا مجمـة التي ستنقلـادر المشتركـالمص

ع ـر اJن مزيدا من الجھود الوطنية وا,قليمية لحماية بيئة إقليم البح!ر المتوس!ط، وتشجي!ـويتطلب ا&م

   )115(. ر المتوسطـوض البحـحلين ـين البيئيـة ا,ع6ميـھا شبكـإط6ق المبادرات ومن بين

ة ذات ـائل البيئيـة المسـل تغطيـ6م من أجـائل ا,عـة لوسـدرات البيئيـع القـي تھدف إلى رفـالتو

مص!ادر المعلوم!ات  إل!ى ة، والوص!ولـة المختلف!ـوى ال!وعي م!ن خ!6ل ا&نشط!ـع مستـية، ورفـا&ھم

  )116( .ا�تـارية والمقـائل ا,خبـسلو6م واـا�ت وا&فـدار الصحف والمقـوإص

  : ھا ما يليـكة إلى تحقيقـائج التي توصلت الشبـن النتـومن بي

ون ـ6ميين وض!!باط ا�تص!!ال م!!ن التلفزي!!ـدد م!!ن ا,ع!!ـين ع!!ـط ب!!ـكة الرب!!ـت الشب!!ـاستطاع!! •

 .بلدا 11افة في ـة والصحـوا,ذاع

ة ـإمكاني!ادة ـادة مس!توى ال!وعي الع!ام ف!ي مج!ال البيئ!ة وزي!ـل زي!ـوب عمل من أجـت أسلـحقق •

  .وماتـلمعلول إلى اـالوص

ي ـكوم!ـيد الحـھا يعكس تعدد المعنيين والمھتمين على الصعـادر المعلومات وتنوعـتعدد مص   •

  .والشعبي

 .ياتـراد والجمعـية من طرف ا&فـات الصحفـادات والنقابـن ا�تحـم المؤسسي ما بيـالدع   •

 .يةـالبيئ ي وا,دارةـاد السياسـجال ا�قتصـكة في مـاء الشبـدد من أعضـب عـتدري   •
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ذ بالمش!اركة ـكات العمل وتنظيم وتنفي!ـدد من شبـيين وعـ6ميين البيئـط ما بين شبكة ا,عـالرب  •

دد م!!ن ال!!دول ـم تخص!!يص ميزاني!!ة متواض!!عة م!!ن أج!!ل تمك!!ين ع!!ـاطات وق!!د ت!!ـدد م!!ن النش!!ـم!!ع ع!!

ة ف!!ي كـاحة الفرص!!ة &عض!!اء الشب!!ـرية وإت!!ـدرات البش!!ـناء الق!!ـات لب!!ـا&عض!!اء م!!ن تنظ!!يم نشاط!!

 .طةـة في ا&نشـالمشاركة والمساھم

لية للشبكة ھو إصدار دليل تدريبي للصحفيين بحيث يتض!من ـات المستقبـن النشاطـكما أن من بي

د ـب عملي على كيفية كتابة المقا�ت البيئية ومصادر المعلومات في القضايا البيئية عل!ى الصعي!ـتدري

  . )117(مي والدوليـا,قلي

وعي ـاد وال!!ـئة م!!ن خ!!6ل إيج!!ـاظ عل!!ى البي!!ـاسية ف!!ي الحف!!ـح!!د المقوم!!ات ا&س!!ف!!ا,ع6م البيئ!!ي أ

ة عل!ى ـم المحافظ!ـر قي!ـه ليك!ون أداة ف!ي نش!ـور نفس!ـة ونقلھ!ا لتأھي!ل الجمھ!ـاب المعرفـي واكتسـالبيئ

  .ارة بھاـات الضـن السلوكيـة والتخلي عـالبيئ

ض الجرائد اليومية أن توضح العديد من افة عن طريق صفحة البيئة التي تخصھا بعـيع الصحـفتستط

  .رد في ذلكـھا ودور الفـب عليـة الدولة للتغلـا، وخطـف من حدتـة التخفيـوكيفي ـةا البيئيـالقضاي

جه المختلفة وقنوات!ه المتع!ددة، العدي!د م!ن القض!ايا ـ6ل برامـرض من خـاز أن يعـع التلفـا يستطيـكم

ال ـدى إكم!!!ـة، وم!!!ـة الحالي!!!ـا البيئي!!!ـر ف!!!ي حلھ!!!ا، وآثارھ!!!ـماھي!!!ام الجـدى إسھ!!!ـالبيئي!!!ة المختلف!!!ة، وم!!!

  .اـدون اتخاذ إجراءات فعلية تجاه إيجاد حلول لھـھا بـا في المستقبل، إذا ما تم تركـوراتھـتط

د م!!ن ـدي!!ـاه العـاقش الجم!!اھير وتس!!تطلع آرائھ!!ا تج!!ـة أن تن!!ـية المختلف!!ـج ا,ذاع!!ـع البرام!!ـكم!!ا تستطي!!

ول ـاد حل!ـاع الخ!اص ف!ي إيج!ـذي والقط!اع الم!دني والقط!ـھاز التنفيـام الجـ، مدى إسھةـايا البيئيـالقض

ارب البيئي!ة الناجح!ة، وأس!باب نجاحھ!ا حي!ث يش!كل ھ!ذا ح!افزا ايجابي!ا للجم!اھير ـلھا، كذلك نقل التج!

  .)118(ة والوطنيةـللمشاركة في تنفيذ ا&نشطة البيئية على المستويات المحلي

ة البيئي!!ة والت!!!أثير عل!!!ى الجمھ!!!ور ـر المعلوم!!!ـ6م البيئ!!ي ف!!!ي توفي!!!ـح ا,ع!!!ولض!!مان أو تخفي!!!ف نج!!!ا

ة البيئ!ة، بم!ا يتناس!ب م!ع ا&وض!اع والظ!روف المحيط!ة ـالمستھدف طبقا ل[ھداف الموض!وعة لحماي!

6ل ـد م!ن خ!ـاه واح!ـل ف!ي اتج!ـل ب!ين مختل!ف الوس!ائل ا,ع6مي!ة للعم!ـينبغي أن يتم التنسيق والتعام!

  .ةـمتكامل يةـة إع6مـخط

  :اليـة ھي كالتـومات البيئـلب معلـه يتطـر كلـوھذا ا&م

  :ةــدولـة للـيـ%مـة ا#عـياسـالس-1

                                                 
  .المرجع السابقدور وتأثير ا,ع6م في البيئة والمحافظة عليھا،  )117(
)118(

  .31 -30ص ص  ،مرجع سابق المنظمة ا,س6مية للتربية والعلوم، 



 

ط بھ!ا ـية وما يرتب!ـة وسائل ا�تصال الجماھيري بالسلطة السياسـوءھا ع6قـدد في ضـتتح      

ور ـاھر التدھ!ـة مظ!ـاقش!6م عل!ى منـات ا,ع6مية ومدى قدرة وسائل ا,عـيه للسياسـم وتوجـمن تحك

رة ـة الخب!ـ، فان درج!ما اعـآت قطـج عن منشـوث الناتـي أو التلـالبيئي وما يتعلق منھا با&داء الحكوم

  .تاحة يتوقف على المعالجة ا,ع6مية لقضايا المجتمعـالم

  :ةـدولـة للـئيـة البيـاسـالسي-2

ام ھ!!و ـاسية لمش!!ك6ت البيئ!!ة، فھ!!ذا ا�ھتم!!ـادة السي!!ـه القي!!ـام ال!!ذي تولي!!ـتتمث!!ل ف!!ي ا�ھتم!!        

ية ـع ف!ي تغط!!ـة، فالتوس!!ـية مثلم!ا أك!!دت الدراس!ات ا,ع6مي!ـة ا,ع6م!ـ6ت وللمتابع!!ـرك للمشك!ـالمح!

  .ي بھاـياسـام السـع من ا�ھتمـدث بيئي ينبـح

  :ةـيـ%مـادات ا#عـيـدى القـي لـي البيئـوى الوعـمست  -3

ش ـث تعي!!ـر البيئي!!ة، حي!!ـة بالمخاط!!ـادات ا,ع6مي!!ـور القي!!ـشع!! وى م!!دىـذا المست!!ـدد ھ!!ـيح!!  

  .ةـات موسميـية موضوعـايا البيئـالقض

  

  

  

  :معـمي للمجتـق القيـع النسـة مـئيـالة البيـاق الرســاتس-4

ا، ـوء السمات العامة للجمھور والفئات التي تنتمي إليھـة، في ضـالة البيئيـداد الرسـأي إع       

ة زادت فرص!ھا ـة بأوضاع الم!واطن وظروف!ه ا�قتص!ادية وا�جتماعي!ـة البيئيـالـطت الرسـتبا ارـكلم

  .اعـول وا,قنـفي القب

ائق ـدة عل!ى الحق!ـحة ومح!ددة معتم!ـة واض!ـة ا,ع6مي!ـب التغطي!ـون أسالي!ـب أن تك!ـا يجـكم-5

  .)119(6ميةـكال ا,عـة ا&شـافـة كـخدمـع مستـوالواق

اھير بتغيي!ر أنم!اط م!ن الس!لوك ال!ذي ـاع الجم!ـرة على إقن!ـة كبيـم البيئي بدرج6ـد ا,عمـفيعت  -

ة وتش!جيعھم ـراد بأھمية الحف!اظ عل!ى البيئ!ـال في المجتمعات، فإقناع الجماھير وا&فـا&جي عند راستق

رادع ـاد عل!!ى ال!!ـير م!!ن ا�عتم!!ـج أفض!!ل بكث!!ـئة ي!!ؤتي ثم!!رات ونتائ!!ـوك الض!!ارة بالبي!!ـير السل!!ـلتغي!!

ية ـة ذات!ـعا م!ن قناع!ـئة ناب!ـاظ عل!ى البي!ـر للحف!ـذه الجماھي!ـده فيصبح السلوك اليومي لھـي وحـقانونال

رية ـح!!د مكون!!ات الق!!يم ا&خ6قي!!ة الت!!ي تس!!تقر ف!!ي أعم!!اق ال!!نفس البش!!أوتص!!ل إل!!ى الح!!د ال!!ذي يك!!ون 

ه ـرسالت!!ق ـ6م البيئ!!ي ف!!ي ذل!!ك ق!!د حق!!ـح ا,ع!!ـا ينج!!ـي ذات!!ي، وعندم!!ـر ردع أخ6ق!!ـل عنص!!ـوتمث!!

                                                 
  .101، 100: ، ص صمرجع سابقجمال الدين علي صالح،  )119(



 

د م!!ن ـي �ب!!ـ6م البيئ!!ي ف!!ي ال!!وطن العرب!!ـو م!!ن ا,ع!!ـاح المرج!!ـى يتحق!!ق النج!!ـوحت!!. )120(ازـبامتي!!

ل لھ!!ذه ـام!!ـيل شـ6م العرب!!ي، م!!ع تحل!!ـادا ا,ع!!ـة والمھم!!ة ا,س!!تراتيجية البيئي!!ة استن!!ـوح الرؤي!!ـوض!!

ات ـالمجتمع!!! يمـديد ا&ھ!!!داف ومتابعتھ!!!ا وط!!!رق قي!!!اس آثارھ!!!ا وفق!!!ا لق!!!ـھم ف!!!ي تح!!!ـالمش!!!ك6ت، يس!!!

ات ـايا البيئي!!ة الت!!ي يتعام!!ل معھ!!ا وا�حتياج!!ـ6ت والقض!!ـق للمشك!!ـد دقي!!ـدي!!ـإل!!ى تحو.)121(ةيـالعرب!!

  .ذھاـرق تنفيـات وطـ6م وآليـل ا,عـائـة من وسـوبـالمطل

  
  
  

  :عـرابــل الـالفص
  @مـــــل ا?عــائــــوس 
  ةـيـــئـة البيــوعيــوالت 

  
  

                                                 
  .400، ص مرجع سابق&كاديمية العربية للعلوم، ا)120(
 )والفض5ائيات العلمي5ة ا#ع5%م وا#ع5%ن الطب5ي، ا#ع5%م المتخص5ص، الص5حف-ا#ع5%م البيئ5ي(ا#ع5%م العلم5ي  :سمير محمود )121(

  .160: ، ص2008، 1القاھرة، دار الفجر، ط



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :ل ا#عـ%مـائـسف وـائـوظ: أو!

رى البعض أن ا,ع6م نس!ًجا للمجتم!ع ـوى، فيـة قصـع أھميـ6م في المجتمـوسائل ا,علإن      

ه ـع وقدرت!ـن ھذا النسيج كلما زادت فاعلي!ة المجتم!ـق ا,ع6م بين شراييـما تدفـه، وكلـي برمتـا,نسان

اء إل!!ى ـخ ش!!عور الم!!واطن با�نتم!!ـرون أن عملي!!ة ا,ع!!6م وا�تص!!ال ترس!!ـرى آخ!!ـية، وي!!ـعل!!ى التنم!!

ا يل!ي ـية ضرورة م!ن ض!روريات نجاحھ!ا وفيم!ـور في التنمـ، وأن استغ6ل ھذا الشعتـهه وقوميـوطن

  .6مـل ا,عـائف وسائـم وظـتقديم &ھ

أول م!ن لف!ت ا�ھتم!ام للوظ!ائف الت!ي تؤديھ!ا " Harald lazwell" "ھارول!د �زوي!ل"د ـويع  -

  :ضرورية في أي مجتمع وھيوسائل ا,ع6م بصورة 

  : وظيـفـة ا#خبــار/ 1

ه، أي ـع أو داخل!ـة مواد في خارج المجتمـة بالبيئـات المتعلقـع المعلومـع وتوزيـتعني تجمي      

ف م!!ع الظ!!روف ـع م!!ن التكي!!ـم!!تة ي!!تمكن المجـذه الوظيف!!ـمتن!!اول الجمي!!ع وبھ!! ار ف!!يـون ا&خب!!ـأن تك!!

  .رةـالمتغي

  : هـوجيـير والتـيـل والتغـلتحليا /2

ذه ـل لھ!ـرد فعـة وتوجيه السلوك كـداث في البيئـيق على ا&حـر والتحليل والتعلـي التغييـتعن     

ايا ـاه القض!!!ـدر م!!!ن ا,جم!!!اع أو الت!!!رابط ف!!!ي المجتم!!!ع تج!!!ـود ق!!!ـروري وج!!!ـن الض!!!ـداث فم!!!ـا&ح!!!

باء ـير ا&ن!!ـيم وتفس!!ـار و تقي!!ـق ب!!دون اختب!!ـمكن لھ!!ذا الت!!رابط أو ا,جم!!اع ن يتحق!!ـاسية، و� ي!!ـا&س!!

  .)122( .ةـة في البيئـر أھميـو أكثـا ھـى مـيز علـع التركت6م مـائل ا,عـة وسـبواسط

  :ةـافيـقـة الثـوظيفـال /3

                                                 
)122(

  .131، ص ص 2000، 2لفجر، ط، القاھرة، دار اا#ع%م والتنمية الشاملة: محمد منير حجاب 



 

ات ـافي أساس!!ا عل!!ى توص!!يل المعلوم!!ـراث الثق!!ـد الت!!ـاعي، فيعتم!!ـراث ا�جتم!!ـقل الت!!ـأي ن!!     

دد انض!موا ـاء ج!ـة إل!ى أعض!ـاء ف!ي الجماع!ـر منم أعض!ـل Jخـة من جيـم والمعايير ا�جتماعيـوالقي

دد ف!ي ـاء الج!ـراك ا&عض!ـاط عل!ى اشت!ـذا النش!ـاعد ھ!ـاط التعليمي، ويس!ـرف بالنشـإليھا، وھو ما يع

  .)123(دـادات والتقاليـوا بالعـم، وأن يلتزمـدورھـوا بـالمجتمع وحثھم على أن يقوم

  :ايليـ6م فيمـل ا,عـائـركة لوسـالمشت م الوظائفأھكن حصر ـوم يمـوعلى العم

  :ةــاريـة ا#خبـفـالوظي .1

أنب!!اء ، معلوم!!ات ، ص!!ور، آراء، (إن جم!!ع مختل!!ف المعلوم!!ات وتخزينھ!!ا ومعالجتھ!!ا ونش!!رھا 

  . من أھم وظائف وسائل ا,ع6م...) تعليقات 

  :ةـيـوعـ%م والتـا#ع .2

ا، فوسائل ا,ع6م بحكم س!رعة انتش!ارھا ـماتنمن تجديد معلو ا,ع6م نتمكن من خ6ل وسائل   

ه ـفاعلي!!ة نش!!اط جمھورھ!!ا ومشاركت!! م!!ن  ر رص!!يد مش!!ترك م!!ن المعلوم!!ات يزي!!دـل عل!!ى توفي!!ـتعم!!

  .ةـيم ا�جتماعيـعة القـبيطة، تبعا لـا�جتماعي

  :ةـويـمـة التنـفـالوظي .3

ا,ع6ن!!ات والب!!رامج ن ف!!ي المج!!ال ا�قتص!!ادي خاص!!ة، ي!!تم ذل!!ك أساس!!ا م!!ن خ!!6ل ـتكم!!        

ة، وعلي!!ه فم!!ن المف!!روض عل!!ى جمي!!ع ال!!دول المختلف!!ة ـة التسويقي!!ـا�رش!!ادية والتوعي!!ة وك!!ذا الوظيف!!

م ف!ي ـددة لھ!ا للتحك!ـة مح!ـوير نظمھا الخاص!ة با�تص!ال ووض!ع إستراتيجي!ـاقتصاديا أن تلجأ إلى تط

  .هـادھا وتنميتـاقتص

  :اعـتـوا#م ـهيـرفـلتا .4

ھا ـرى في غايت!ـاتھا، وذلك &نھا تشارك الوظائف ا&خـية عن سابقـل أھمـ� تقة ـھي وظيف     

ن ـر و� يمك!ـر مباش!ـر وغي!ـفية وتعليمية وتنموية، ولكن ف!ي قال!ب طري!ف مستت!ـة تثقيـفھي وظيف... 

  .)124(ةـة اجتماعيـوي على أية قيمـه � تنطـة الترفيـول أن صياغـالق

  :ة يـاــعــدة الــيفـوظ .5

وك، ـر والسل!ـة للسيطرة على الفكـارھا محاولـاني باعتبـتمع ا,نسـدم المجـم قـدف قديـھو ھ    

اھات جماع!ات ـل اتج!ـل تشكي!ـاعة من أجـة المقصودة التي يقوم بھا فرد أو جمـاية ھي المحاولـفالدع

ن تعرض!!وا ـك الذي!!ـون رد الفع!!ل &ولئ!!ـدف م!!ن ذل!!ك أن يك!!ـأخ!!رى أو ال!!تحكم فيھ!!ا أو تغييرھ!!ا والھ!!

                                                 
)123(

  .132ص المرجع السابق،: محمد منير حجاب 
)124(

  .31-30، ص ص 2006، قسنطينة، دار أقطاب الفكر، تاريخ وسائل ا!تصال: فضيل دليو 



 

ط ـية ترتب!ـك!ذلك ف!إن الموضوع!.)125(ةـل الذي يرغبه الداعي!ـه رد الفعـللدعاية في أي موقف ھو نفس

لة أعل!ى، عل!ت ـل ال!رأي الع!ام، فكلم!ا كان!ت موض!وعية الوسي!ـ6م الت!ي تشك!ـل ا,عـة وسائـبمصداقي

زء � ـا ج!ـأص!بحت كلھ!ال والموض!وعية تم!كوا�ھا، إذ أن النزاھة الجيدة والدقة، والتوازن ـمصداقيت

  .)126(6مـزأ من بناء مصداقية ا,عـيتج

 :ـم وسـائـل ا#عــ%مـأھ: ا ـانيـث

) ا,ع6م!!ي(م!!ن مرس!!ل  « Comunication »تعتب!!ر عملي!!ة ا,ع!!6م عملي!!ة اتص!!ال         

، تنتق!!ل ) ال!!خ..الص!!حف ، التلفزي!!ون، الس!!ينما (ة ـلة إع6مي!!ـق وسي!!ـع!!ن طري!!) الجمھ!!ور(بل ـومستق!!

م!!ن ط!!رف إل!!ى آخ!!ر، ف!!التعرض ) وية ومص!!ورةـف!!ي ش!!كل رم!!وز لغ!!(اس!!طتھا الرس!!الة ا,ع6مي!!ة بو

ائي، ذل!ك &ن ھن!اك ع6ق!ة ايجابي!ة ب!ين آراء الن!اس وم!ا ـلوسائل ا,ع6م في غالب ا&مر تعرض انتق

رة ـذه ا&خي!ـة، ھ!ـة ا,ع6ميـ6ف الوسيلـعلى حسب اخت... ه ـاھدتـاعه أو مشـوسمأيختارون قراءته 

  :ھا البعض إلىـالتي يقسم

  :%م العـامــةـوسـائـل ا#عـ. 1

ات ـا وا,ع6ن!ات وال6فت!ات والمھرجان!ـون والسينم!ـة والتلفزيـافة وا,ذاعـتشمل الصح         

  .امـور العـة بما يعرض على الجمھـر العامـات النشـه مؤسسـما تتجـرھا مـوغي

  :ةـاصـ%م الخــل ا#عـائـوس .2

ابھا أو ـة أو نش!!راتھا أو اكتس!!ـة المؤسس!!ـة كصحيف!!ـسة معين!!ـدرھا مؤس!!ـھ!!ي الت!!ي تص!!         

ور ـة وتط!!ـة ھ!!ذه الوس!!ائل م!!ن جھ!!ـ، فطبيع!!ة ونوعي!!)127(ال!!خ..ارضھا ـ6تھا أو مع!!ـھا أو حف!!ـأف6م!!

ددا وتي!رة اس!تعمال ھ!ذه الوس!ائل واس!تمراريتھا أو ـرى ھما الل!ذان ح!ـة أخـه من جھـان وحاجاتـا,نس

نا ـصار ھ!ـأينا ا�قت!ـقد ارت!ـھا ف!ـا ا,لمام بمعظمـتحداثھا عبر تاريخ البشرية الطويل، و&نه � يمكنناس

  . ةـرفيـة المعـن التغطيـاذج منھا بشيء مـعلى نم

  :فـزيـونـالـتل -1

 (Télé)ن ـة مركب!ة م!ن مقطعي!ـة كلم!ـم!ن الناحي!ة اللغوي!  (Télévision)زيون ـلف!ـإن الت      

ة ـالرؤي!"زيون ھ!و ـة التلف!ـون معن!ى كلم!ـذا يك!ـوبھ!" الرؤي!ة"اه ـومعن! (Vision)" دـعن بع"اه ـومعن

فقھ!ا اس!تعمال كلم!ات أخ!رى ا، وقب!ل أن تش!يع ر1900استعملت ھذه الكلمة &ول مرة عام " دـعن بع

                                                 
)1(

جامعي!ة، ، ا,س!كندرية، دار المعرف!ة ال نظري5ات ا!تص5ال وا#ع5%م، المف5اھيم، الم5داخل النظري5ة، القض5ايا: جم!ال محم!د أب!و ش!نب 
  .37، ص 2006

)2(
  . 22، ص2003، 1، الدار المصرية اللبنانية،طة، القاھرالمسؤولية ا!جتماعية للصحافة: محمد حسام الدين 

)3(
  ،a 179، صمرجع سابقمجدي أحمد محمد عبد.  



 

"  زةـالتلف! "ث!م "  يـلرائ! "ربية ـوبالع!" وبيـالتليسك! "مث!ل " المص!ورة"أو " ع!ن بع!د"ة ـتترجم الرؤي

  .زيونيــب لكلمة تلفـريـكتع

ورة ـال الص!ـطريق!ة إرس!ال واستقب!: "نظ!ام التلفزي!وني بأن!ه الف ـن تعري!ـة فيمك!ـية العلميـومن الناح

ة ـ6ت النحاسي!!ـة والكاب!!ـر بواس!!طة الموج!!ات الكھرومغناطيسي!!ـانة م!!ن مك!!ان إل!!ى آخ!!ـوالص!!وت بأم!!

  .ةـار الصناعيـوا&قم

ية أو الص!ورة الس!ينمائية، فھ!ي تتك!ون م!ن ـورة الفوتوغراف!ـت كالص!ـزيون ليس!ـورة ف!ي التلف!ـوالص

ا زاد ـي، وكلم!ـطة ش!عاع الكترون!ـة بواس!ـمجموعة مرس!ومة م!ن النق!اط الض!وئية تظھ!ر عل!ى الشاش!

   .)128("حـا والعكس صحيـدد النقاط زادت الصورة وضوحـع

ا ـورة ولون!ـل &ن في!ه ص!وتا وص!ـب!را عل!ى المستقـر تأثي!ـة ا&كث!ـائل ا�تصالي!ـزيون من الوس!ـفالتلف

  .)129(ال الشخصيـرا ا�تصـقارب تأثيـره يـة، فتأثيـة ومصداقيـوحرك

ان ـن وس!يلة إع6مي!ة لنق!ل ا&خب!ار، فا,نس!ـوث إلى أن التلفزيون يعتب!ر أحس!ـات والبحـوتشير الدراس

ل م!ن ـص!من معارفه عن طريق حاس!تي الس!مع والبص!ر، وأن الم!رء يح %98ادي يحصل على ـالع

  .رـه عن طريق الرؤية والبصـمن معرفت %90ذه النسبة على ـھ

زايدة في التلفزيون كجھاز إخباري وكمصدر من ـتة المـدى الثقـدة عن مـات عديـرت دراسـولقد ظھ

ر م!!ن الوس!!ائل ـق أكث!!ـاء والمعلوم!!ات للمش!!اھدين فھ!!و يبع!!ث عل!!ى التصدي!!ـرفة با&نب!!ـادر المع!!ـمص!!

 %75ية أن نسبة ـد التقارير العلمـر أحـة ، ففي الو�يات المتحدة ا&مريكية يشيوبـالمسموعة أو المكت

زيون اتجھ!!وا إل!!ى ـم!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة لدراس!!ة أجري!!ت لمعرف!!ة م!!دى اس!!تماع الجمھ!!ور للتلف!!

  .)130(ارـزيون كمصدر �ستقاء ا&خبـالتلف

از ـات التلف!ـكية متحرك!ة ومتج!ددة &ن إمكان!ة ديناميـة طريقـادة ا,ع6نيـفاز للمـم التلـة تقديـإن طريق

ة ـرات سمعي!!ـه م!!ن مؤث!!ـل المش!!اھد وقلب!!ه بم!!ا يقدم!!ـل عق!!ـه م!!ن أن يدخ!!ـديدة وواس!!عة حي!!ث تمكن!!ـع!!

  .)131(ةـوبصري

ج ـال والبرام!ـج ا&طف!ـلة، والبرامج الدينية وبرام!ـوعة الشامـة المتنـج الثقافيـقدم التلفزيون البرامــوي

  .ةـة عامـة بصفـج التعليمية والثقافيـج ا,ع6ن والدعاية والبرامرامـة، وبـالنسائي

                                                 
)128(

  .118، صمرجع سابقفضيل دليو،  
)129(

  .235ص بق امرجع سجمال محمد أبو شنب،  
  .136، صالمرجع السابق: شنبجمال محمد أبو  )130(
)131(

  .165، ص2009، 1ا,سكندرية، دار الفكر، ط :#عـ%ما: محمد الصيرفي 



 

ه ب!!ين ممي!!زات الوس!!ائل البص!!رية والوس!!ائل الس!!معية ف!!ي ـوني جمع!!ـ6م التلفزي!!ـزات ا,ع!!ـوم!!ن ممي!!

را ف!ي النف!وس، فع!ن طري!ق التلفزي!ون نس!تطيع أن ـال تأثي!ـل ا�تصـوى وسائـوقت واحد مما جعله أق

ر ـدوثه، و� شك أن حشد الص!وت والص!ورة والموس!يقى ل!ه تأثي!ـده ووقت ح6ـنرى الحدث لحظة مي

لف ـة دون أن يك!ـه وف!ي جلس!ته المريح!ـد م!ا يق!دم ل!ه وھ!و ف!ي بيت!ـر وبخاص!ة عن!ـوبالغ على الجمھ!

  .)132(ماـاب إليه كما يحدث في المسرح والسينـة الذھـقـه مشـنفس

ه ـت نفس!!ـر الح!!ديث وف!!ي الوق!!ـاقا ف!!ي العص!!ـونط!!بية ـة وشع!!ـائل جماھيري!!ـر الوس!!ـون أكث!!ـلفزي!!ـفالت

  .)133(نـاھديـلوك المشـس ىى علـرا أعلـتأثي

  

  

  

  :الصحـافـة المكتـوبـة - 2

ھي عبارة عن دعـامة مطبوعـة و الكتـرونية تنشر دوريا ا&خبار في مختلف المجا�ت        

  .وزيـعوتشرحھا وتعلق عليھا، ويكون ذلك بأعـداد كبيرة وبغـرض النشر والت

ومعـروف اليـوم أن الصـحف والمـج6ت أصـبحت، من حيث نسبـة مقروئيتھا وتوجيھھا للرأي 

فھي تعتبر . ,العام، من أھم وسائـل ا�تصال التي � يمكـن ا�ستغنـاء عنھا في المجتمعات الحديثـة

  )134(.إحدى مقومات الحيـاة الفكـرية والسيـاسـية المعاصـرة

ـرا مھما للرأي العام ومن أقدر الوسائل على بلورته والتأثير فيه، فمن فالصحـافة تبقـى منب  

لكل مجتمع حكامه الذين    يحكمونه وصحافته التي " الحقائق التي نؤمن بھا تلك التي تقـول بأن 

كما أن  )135( .، لذلك تبقـى الصحـافة أداة ھامـة في بناء المجتمعات إذا أحسن استعمالھا"يستحقھا

بما فيھا مجـال المحافظـة على البيـئة  )136( .را فعـا� في التوعـية في مختـلف مجـا�تـھاللصحافة دو

ويمكن تحقيـق ذلك من . والتـوعية بمختلف مشاكلـھا وأخطارھا التي تھـدد البشرية على حـد سـواء

خـ6ل إدراج مواضـيع البيئـة في صفحات خاصة في الصحف، أيضا نحـاول استعمال أسلوب جذب 

للقراء في نشر المعلومات المتعلقة بالبيئة ومحاولة إعطـاء نمـاذج متعلقـة بمحـاولة ردع المشكـ6ت 

إ� أنـه بالـرغم مما للصحـافة من ھيبـة وانتشـار إ� أنھـا أصبـحت تعـاني من . المتعلقـة بالبيـئة
                                                 

)132(
  ،a 183، صقـع سابـمرجمجدي أحمد محمد عبد.  

)133(
  .99، ص2002، القاھرة ،دار الفجر ، ياحيـ%م السـا#ع: محمد منير حجاب 

  .74فضيل دليو، مرجع سابق، ص - )134(
  .77يو، مرجع سابق، صفضيل دل - )135(
  .16، ص2001، 1ا�سكندرية، مكتبة ا,شعاع الفنية، ط: ا#ع%م وا#ع%م ا*مني: علي الباز - )136(



 

ا فإنـنا نجـد المعـالجة أيـض. )137( )الشـبكات المعلومـاتية(منافسـة الوسـائل ا&خـرى الحـديثة 

أيضـا قـلـة الوعـي بسبـب . ا,عـ6مية لقضـايا البيـئة تختلـف من حيـث حجـم تنـاولھا في الصـحف

  .انتشـار ا&ميـة

  

  

  :المجـ%ت العـلمـيـة  – 3

تشتـرك المجـ6ت مع الصـحف العـامة في الوصـول إلى جمـيع أنحـاء القطـر،        

قـات المختـلفة، تسمـح المجـ6ت في العـادة باستعـمال ا&لـوان المخـتلفة وانتشـارھا بين الطب

ممـا يسـاعد . والصـور الواضـحة، ا&مـر الذي يسـاعد على خلـق جـو نفسي معيـن وتھيـئة القـارئ

  .على إحـداث التـأثيـر المنـاسب

لتنـمية المخـتلفة، ففـي إضـافة إلى مجـا�ت التـوعية العامـة تستخـدم المجـلة في مجـا�ت ا

ا�تحـاد السوفيتي استخـدمت المجـ6ت في إطـار الحم6ت الرائـدة لمحـو ا&ميـة، حيـث أنشئـت 

  ".علـم نفسـك القـراءة"مجلـة خاصة با&ميـين تحت اسـم 

أيـضا وزعت نشرات تضم مواد ثقافيـة تتنـاول النواحـي ا�قتصادية والثقـافيـة والموضوعات 

فمنذ بدايـة القـرن الحالي صدرت العـديد من المجـ6ت التي تھتـم  )138(ارة في الحيـاة العامـةالمثـ

  )139( .المختـلفـة بمجـا�ت البيئـة

  :ا!تـصـال الشـخـصـي - 4

يتميـز ا�تصـال الشخصـي بالقـدرة على معـرفة صـدى الرسـالة عندـ المستقبـل، وبالـتالي         

لى أسـاس ھذا الصـدى، فا�تصـال الشخصي يحـق ا�يجـابيـة ا,عـ6مية توجـيـه ا�تصـال ع

  ...)140(ويـولـد عـ6قة بيـن المرسـل والمـرسـل إليـه. وينشـط الداعـي إلـى العمـل

  :ـةـــا#ذاع - 5

دأت ـان ب!ـت وتطورت في كل مكـعة ثم اتسعـأة متواضـأت نشـالم نشـة في العـن ا,ذاعإ        

ود ـبوج! 1865س!نة  ( James Clark Max Well)  "س وي!لـس ك!6رك ماك!ـجيم!"م ـلعال!ؤ اـبتنب!

 1895على إجراء تجربت!ه ع!ام  " ماركوني "الموجات الكھرومغناطيسية التي حفزت العالم ا�يطالي

                                                 
  .78فضيل دليو، مرجع سابق، ص - )137(
  .246-245، ص ص، 2000. 2، القاھرة، دار الفجر،طا#ع%م والتنمية الشاملة: محمد منير حجاب - )138(
)139(

  .74ص -2003. ، القاھرة، عالم الكتبت في التنمية وا#ع%م السياحي المستدامدراسا: أحمد الج6د – 
  .31ص. 2010، 1، سورية، دار المكتبي، طا#ع%م ا#س%مي بين ا*صالة والمعاصرة: محمد غياث مكتبي - )140(



 

ادة مس!افة ـه وزيـر اختراعـة لتطويـام شركـراف وأقـو تلغـالرادي ةارات � سلكية بواسطـال إشـبإرس

  . )141(ةـارات ال6سلكيـل ا,شإرسا

ا المج!ال ـذي ث6ث أقطاب كھربائية فاسح!" ورـالدي"مصباح ) دي فورست(رع ـاخت 1906ففي عام 

مرحل!ة الم!ذياع الھ!اتفي أي (ة ـة وانتقال!ه إل!ى المرحل!ة الرادي!و فوتي!ـسرع!بلتطور الم!ذياع التلغراف!ي 

  ).1844منذ دة ـة التي كانت سائيـإرسال الصوت بدل ا,شارة المورس

ات ـل برقي!!ـالكية مجالھ!!ا للجمھ!!ور م!!ن أج!!ل إرس!!ـية ال6س!!ـراف!!ـات التلغـرات المحط!!ـت عش!!ـففتح!!

راف الكھربائي ثم استمر البحث في مجال ـالھا التلغـزولة ,يصـق معـو مناطـر أو نحـية للبواخـصوت

 .ات ـة العشرينـى بدايـدى حتـة والمـن النوعيـي لتحسيـال6سلكي والبث ا,ذاع

خ ا,ذاع!!!ة إذ ظھ!!!رت أول محط!!!ة إذاعي!!!ة ف!!!ي ـي تاري!!!ـا ف!!!ـدا ھام!!!ـموع!!! 1920ة ـسن!!! توكان!!!

حدة ـات المت!!ـف!!ي الو�ي!!" وز ـديتروي!!ت ني!!" طة ـة م!!ن مح!!ـة مذاع!!ـج يومي!!ـوأول برام!! "وـموسك!!"

دد ـع!ة اـمحطة، وف! 1925اعف عددھا حتى بلغ عام ـال ويتضـات ا,رسـإلى محط لتصل ةـا&مريكي

ن جھ!از اس!تقبال وھك!ذا ـرة م6ي!ـإلى عش! 1929ن جھازا، ليصل عام ـة م6ييـال ث6ثـا�ستقبزة ـأجھ

ه وفي ـا إلى ا�ستعمال الجماھيري للترفيـا �سلكيـاره ھاتفـو من ا�ستعمال المھني باعتبـل الراديـانتق

  )142(. اـا ودوليـة محليـة السياسييـالدعا

ة العدي!د م!ن بل!دان الع!الم، ومنھ!ا الع!الم ـات ا,ذاعي!ـلمحط!ت اـرب العالمي!ة الثاني!ة عم!ـد الحـبع

ار ـر أولى ا&قطـباينة، وتعتبر الجزائر ومصـالعربي الذي عرفھا في فترات مختلفة، وفي ظروف مت

ض ـة لبع!!ـادرات الفردي!!ـة ف!!ي منتص!!ف العش!!رينات ع!!ن طري!!ق المب!!ـت ا,ذاع!!ـة الت!!ي عرف!!ـالعربي!!

ات ـف الحكوم!ـراف مختل!ـت إش!ـا تح!ـورھ!ـث!م ت!والى ظھ) الفرنس!ية باللغ!ة( ن الفرنس!يين ـالمستوطني

  .1970ة ـھا في سنـة حتى عمتـي ا&قطار العربيـا باقـتدريجي

) ولـإلى ح!د ذي!وع التلف!زة والبراب!( ا في الوطن العربي كانت ولمدة طويلة ـوا,ذاعة منذ نشأتھ

ة وذل!ك بس!بب انتش!ار ـداث المحلية والدولي!ھا ا&ساسية على ا&حـأھم أدوات مخاطبة الجماھير ونافذت

  .ب عليھا طابع الثقافة السمعيةـا&مية مما جعل مجتمعاتنا يغل

ارة إلى أن العامل ا&ساسي الذي يساعد ا,ذاعة على تحقيق ھذه المكانة ھو عامل شـدر ا,ـوتج

س!!باب داخلي!!ة ان ذل!!ك عل!!ى حس!!اب الم!!واد ا,خباري!!ة الت!!ي ل!!م تع!!رف نف!!س التط!!ور &ـوك!!. هـالترفي!!

                                                 
)141(

نھضQQة للتQQأليف والترجمQQة والنشQQر، نبيQQل بQQدر، القQQاھرة، دار ال) ت(، ا?ذاع\\ة ب\\الراديو والتلفزي\\ون: كينجQQو وكاجويQQل ورالQQف لQQين 
  .183، ص1995

 
  .111ص . مرجع سابق: فضيل دليو  )142(



 

وخارجية إ� أنه وبعد الحرب العالمية الثانية أضيف مشكل ظھور التلفزيون بشبكاته العالمية كوس!يلة 

  .اتصال جماھيرية بالغة التأثير

ا ـر فيھ!ـخاص!ة ف!ي ال!دول الت!ي تنتش!( اما ـرا وھ!ـب دورا معتب!ـة تلع!ـت ا,ذاعـع ذلك �زالـوم

  )143( .ة البصريةـدة لوسائل ا�تصال السمعيـة الشديـلمنافسم اـرغ) ةـة السمعـافـة والثقـا&مي

ة إذا م!!ا قورن!!ت بالوس!!ائل ا&خ!!رى ھ!!ي ـية ھام!!ـرية شعب!!ـال جماھي!!ـة أداة اتص!!ـوك!!ون ا,ذاع!!

  .رـور أكبـاول قصارى جھدھا خلق اكتساب جمھـالم، واJن تحـا� في العـر استعمـا&كث

  :ھاـة بأنــز ا,ذاعـوتتمي

  .الـصـاتة ـلـع وسيـأوس •

 .ارـل ل[خبـدر تواصــمص •

 .ورـة من الجمھـنـدى أنماط معيـره لثيـظ بتأـو يحتفـالرادي •

 .ةـلفـكـص التـرخ •

 .ةـاطـاريو وتغييره ببسـديل السينـ6نات تعـلواضـعي ا,ع نـكـة يمـرنـة مـآل •

 .يةـ6م شخصـة إعـلـو وسيــراديـال •

 .سمـاتھـا اــو لھـات في الراديـا,ع6ن •

 

 )144( .فـا الصحـن � تصلھـبثـه إلى أماك لــو يصـلراديا •

ة ـوا,ذاع!..) ول،ـرادي!و الس!يارات، الرادي!و المحم!(ورھا باتجاه الوسائل المرافق!ة ـل تطـبفض •

ية ـھا ا&ساس!ية كوس!يلة سمع!ـة في التسعينات وا�نترنت مم!ا أدى إل!ى تغيي!ر خاصيت!ـالرقمي

ر ـت تت!!يح عب!!ـا أصبح!!ـا &نھ!!ـدتھ!!ـاھـحت!!ى مشكان ق!!راءة ا,ذاع!!ة وـح با,م!!ـث أصب!!ـحي!!

  .يةــوص ا,ذاعـراءة النصـا�نترنت ق

فا�تصـال الشخصي بكافـة أشكـاله دور وأھمـية كبـرى في تغيـير السلوكيـات المتعارضـة مع    

  :ويسـاھم ا�تصـال الشخصـي في التوعيـة البيـئية مـن خـ6ل. )145(التوجيھـات البيـئية السليمـة

  .قـامـة النـدوات بمشـاركـة المختصـين في المجـال البيئـي وأعضاء الجمعيـات البيئـيـةإ •

 .محاولـة إدراج مواضـيع البـيئة كالتلـوث مثـ6 فـي شتـى الظـروف كخطبـة الجمـعة مثـ6 •
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محـاولـة خلـق اتصـال داخـل المؤسسـات التـربويـة والقيـام بنشـاطات تزيـد من وعـي  •

 .ذ وفھـمھم لقضايا البيئـة من حـولـھمالتـ6ميـ

 :ا#عـ%م المحـلـي وقضـايـا البـيئـة: ثالـثـا

  :مفھـوم ا#عـ%م المحـلـي  -1

إن ا,عـ6م المحلـي ھـو نـوع من ا,عـ6م محـدود النطـاق، يختص باھتمـام منطقـة        

ذلك المجتمع المحلـي، مستھـدفا  -معينـة، تمـثل مجتـمعا محلـيا، ويمثل انعكاسـا واقعيـا ثقافيا

 )146( .خـدمـة احتيـاجـات سكـانـه

إذا كـان ا,عـ6م العـام � يتـسع ليعـرض بالتفصـيل بعض قضايا البيئـة، خاصة إذا كـانت 

قضـايا محلـية، فـإن فلسفـة إنشـاء الصحـف وا,ذاعـات والقنـوات التلفزيـونية المحـلية تقـوم على 

 .تفاصيـل ا&حـداث والنشـاط المحلـي في القـرى والمـدن الصغيـرةأسـاس العنـاية ب

ولھـذا فلHعـ6م المحلي فرصـة ممتـازة ليتـناول بالتفصـيل أي نشـاط ضـار بالبيئة ويتـابـع 

وكل ھـذا ا�ھتمام يساھـم بدرجـة كبيـرة في نشـر . الجھـود المبـذولة لوقـف ھذا النشـاط الضار

  .جماھـير فـي المـدن والقـرى الصغيـرةالوعـي البيئي لل

بين الجماھيـر " حميمـية العـ6قة"كمـا أن ا,عـ6م المحـلي يملك ميـزة تتمثـل في تكـوين 

ومقدمـي البرامـج والضيـوف من علمـاء ديـن وأطـباء وخبراء، فھـؤ�ء تعرفھـم الجمـاھـير، 

الشعـور بأن من يحـدثھم واحـد منھم يسـاھم في وتلتـقي بھم وتتعـامل معھـم في حياتـھم اليومية، و

  )147( .قـوة التأثيـر على القارئ والمستمـع والمـشـاھد

فا,عـ6م المحـلي إذا بكـل صـوره المرئـي، والمطبوع والمسموع ھو وسيلة مھمـة للغايـة لتنمـية 

  .الوعـي البيئـي لـدى الجمـاھيـر

  :مـن الخصـائص نذكـرھا كما يلي كما أن ا,ع6م المحلـي يمتـاز بمجـموعة

  :ا#عـ%م المحلـي محـدود النطـاق*               

فوسائل ا,عـ6م المحلية تبث رسائلـھا في مناطـق صغيـرة تمثل طبقات محليـة أو          

  .كيانـات صغـرى مقارنـة بالمـناطـق الكبـيرة

  :ـة مجتمـعـها#عـ%م المحـلي انعكـاس واقعـي لثقـاف*           

                                                 
)146(
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فھـو انعكاس واقـعي وحقيقـي لبيئـته التي ينبـع منھـا، وھـو موجـه إلى مكـان ھـذه البيئـة      

 .فيعبـر عن قيمـھم وعاداتـھم وتـقاليـدھم التي تشكـل مضمـونه ومحـتواه. بقيمـھم وعـاداتھـم وتراثـھم

  :عـها#عـ%م المحلـي يستھـدف خـدمـة احـتياجـات مجتم *     

  .فھـو أسـاسـا مـوجه لخـدمـة احتيـاجـات أو تلبـية حاجـات سكـان المجـتمـع المحـلي     

  

  :ا#عـ%م المحلـي يحقـق التفـاعـل والمشـاركـة*      

فتفـاعل الجمھـور ومشـاركتـه في وسـائل ا,عـ6م المحـلية تجـعل ا,ع6م المحلي يقتـرب   

  )148( .الذي يعني تفاع6 ومشاركة من المفھـوم ا,نساني ل6تصال

  :نشـأة ا#ذاعـة المحـليـة بالجـزائــر  -2

إن الجزائر بعد خـروجـھا من فتـرة ا�ستعمــار ورثت ھياكـل إذاعـية ھزيلة، محـدودة        

ا�نتشـار، كانـت فقـط موجھة لخدمـة الخطـاب السيـاسي وا�ستعماري، لذلك كـان على الجـزائر 

ذا التحدي ,سماع صوتـھا لتعبـر عن امتـداد ھذا الشـعب في عمـق التاريـخ من أن تواجـه ھ

. خـ6ل إنشـاء العـديد من المحطات ا,ذاعيـة المحليـة في العـديد من منـاطـق القطـر الجـزائري

 يشتـرط ,نشـائھا قـدرة السلطات المحليـة على تغـطية ميـزاتھا بنفسـھا، فقـد تزامـن تأسـيس ھـذه

المؤسسـات مع فتـرة ا�نتـقال من سيـاسة الحـزب الواحـد إلى التعـددية الحزبيـة، ومن ثمـة إلى 

، وھـي إذاعـة التكـوين المتواصل، ثم تلتھا 1990فظھرت أول إذاعـة محليـة عام . إعـ6م تعـددي

 .الخ...بشـار، متيجـة، ورقلـة، البھـجة، سيـرتا، بسكـرة،: إذاعـة

سنـوات من  5ـار ا,ذاعـات المحليـة عبـر كل جھـات القطـر لتصـل بعد وتواصـل انتش

  .إذاعة محلـية 28إلى  1999جوان  14انطـ6ق إذاعة الزيبـان في 

  :إذاعــة بسـكـرة 2-1

كـان مخاض إذاعــة الزيبـان عسيـرا بالنظـر إلى الظـروف المحـيطة، والتي لم تكـن       

جـابي الـذي يمـكن أن تلعبـه إذاعــة محـلية، وما يمكـن أن يعـود به من مستعـدة لتفـھم الـدور ا,ي

نفـع على المواطـن وعلى مؤسـسات الدولـة، إ� أن المسـؤولين عن المشـروع قد حـولوا إلى حقيقـية 

في بث تجريبي، أما ا�نط6قة الرسميـة فكانـت  1999جوان  14وھـذا ما حدث فع6 في ... ميدانيـة

بطـاقم مسيـر محـدود العـدد، وبتجھيـزات قديمـة � تواكـب ما يحصل في  1999جويلية  30في 

والذي بالرغـم من . فكانـت إقامتھـا مقـر ل[من الو�ئـي سابـقا... العالم من تطور تكنولوجيـا
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دات واحتاج إلى مجھـو. وقـوعـه وسـط المدينـة إ� أنه لم يكـن مھيـئا لمتطلبـات العمل ا,ذاعي

إضافية من مسيري ا,ذاعة، ومؤازرة بعض الخيرين ماديا ومعنويا لمحاولة تكييفه مع المھمة 

 04تبث إذاعـة الزيبـان برامجھا في مرحـلة أولـى بإرسـال يومي مدته . الجديدة المسندة إليه

مـرور ساعـات، بشبـكة برامجـية حاولـت أن تلبي أغلبيـة ا&ذواق، إ� أن ا&وضاع تحسنـت مع 

الزمـن فحرصـت إذاعـة الزيبـان بمـساعدة عمـالھا وبعض المؤسسات العامـة والخاصـة على 

كما أصبـح . تجھيـز ا,ذاعـة ببعض المرافـق التي تحقق للعمال إطـارا م6ئمـا للعـمل وا,بـداع

  .لHذاعـة موقعا على ا�نترنت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  " ةــا/ذاعل ـية عمـبي لكيفـريـط تقـطـمخ" 

  
 اءـضـالف



 

  يةـات كھرومغناطيسـوجـم           
                                           

  
                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دور ا#ذاعــة المحليـة فـي المجـتمـع -3

ـدمة الوسـائل ذات ا&ھمـية بالنسبـة للتنميـة وذلك تأتـي ا,ذاعـة لمزايـاھا وقدرتـھا في مق       

  :ل[سبـاب التاليـة

  ھوائي مستقبلي -
  موجات صوتية -
 مكبر صوت -

  صحـفي -
  ميكـروفـون -

 موجـات صوتية -
يـــــــار ت

  كھربــائي
جھــــاز 

عبر (ارسـال
 )سلك ھاتفي

  لـي مرسـھوائ

يو
تد

س
ا8

  

 عـتمــمس

  .116ق، ص ــــع سابــــمرج: وــــيل دليــفض: درــــــالمص



 

أن ا,ذاعـة المحـلية تكـون المصـدر الوحـيد &كبر عـدد من السكان، فتتسـاوى مع التلفـزيون  •

  )149( .أو تـزيد خاصـة في المناطـق التي تقـل بھا أجھزة التلفزيـون

قـوة ا,قنـاع، &ن المـناطق التقليدية تھـتم بالكـلمة  الراديـو أو ا,ذاعـة المحليـة تكتسـب •

 .المنطـوقـة أكثـر من الكلمـة المكتـوبة

كما تلعـب ا,ذاعـة المحليـة دورا ھامـا في تنميـة مخيلـة ا,نسان وتصوراتـه ا�جتمـاعيـة  •

 .والذاتيـة، مما يجعـله مستعدا للمساھمـة في عمـلية التنميـة المحليـة

ـن لHذاعـة أن تقوم بالكثيـر في مجـال محـو ا&ميـة والتـدريب المھني والتثقـيف كمـا يمك •

العالمي، والصنـاعي والزراعي، فھي وسـيلة فعـالة ونشطة في التأثيـر، كما يمكنـھا أن تخلق 

 .دورا ھامـا في خـلق الوعـي بالتطـورات ا�جتماعيـة وا�قتصـاديـة

 :ذاعـة المـحليـةكمـا يمكـن من خـ6ل ا,     

  .التعـرف على ا�حتياجـات المحليـة والعـمل علـى تعـريف النـاس بھـا •

تكييـف البرامـج بيـن أنشـطة المجتـمع المحلـي وا,عـ6م ا,ذاعي، فيقـوي العمل الميـداني  •

 .المضـمون ا,ذاعـي، وتضفـي ا,ذاعـة شرعية على العمـل الميـدانـي

ة بمـا فيھا المواضـيع والمشكـ6ت المتعلقـة بالبيـئة ومحاولـة إبـراز تفسـير ا&مـور المحليـ •

 .أسبابـھا ونتائجـھا والسعي ,يجـاد حلـول مناسبـة

  )150( .المحافظـة على الثقـافة المحليـة بتنـوع أوجـھھا وتطويـرھا •

ونشـر  ا,ذاعـة تقـوم بعـملية التوجيـه وا,رشـاد والتوعـية، فتعمـل على تنمية الفكـر -

 .المعـارف الكبـيرة، التي تعـود على المجتمعات بالفائـدة

تكسـر ا,ذاعـة المحلـية عزلـة المنـاطق النـائية وتقـربھا من مجتمعات المـدن الكبيـرة، وتقـدم  -

 .لسكـانھا جمـلة من النصـائح وا,رشادات التي تساعـدھم في حيـاتھم

ل على تتبـع إنجـاز المشاريع والتطـرق إلى أسبـاب تلعـب ا,ذاعـة دور المـراقبـة إذ تعمـ  -

 .تأخـرھا وطـرحھا للمشـاكل التي تعاني منھا، فھي بھذا تسـھم في عمليـة التنمـية

 .إضـافـة إلى دورھـا في التـرفيـه والتسـليـة
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ـرا كما يمـكن القـول أن لكـل برنـامج من برامـج ا,ذاعـة سـواء كانت المحليـة أو الوطنـية أث  

تعليـما، حيـث أن التطـور الذي حدث في مجـال البرامـج ا,ذاعيـة يشيـر إلى إسـھامھا في إثـراء 

   )151( .العمـلية التعليمـية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سـامـل الخـصـالف
  ةـدانيـة الميـدراسـال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 - علم اجتماع التنمية. رسالة ماجستير - ا#ذاعة المحلية في نشر الوعي للصحي لدى الطلبة الجامعيين دور: شعباني مالك - )151(

  .55ص. 2002جامعة قسنطينة 



 

  
  
  
  
  
  

  :راءات المنھـجيـة للـدراسـةـا#جـ:أو!
  :ســةمـجـا!ت الـدرا - 1       
  :المـجـال المكــانـي: 1-1       

  
ى ـد علـي تمتـرة التـة بسكـة في مدينـللدراس" رافيـالجغ"ي أو ـانـال المكـثل المجـيتم         

ة ـر الو�يـات ودوائـديـنة على بلـديـرف المـحيا، تش 53م ـكلم، تض 12.755درھا ـة قـاحـمس

  .ةـالو�ي ناكي لسـافـثقادي وا,داري والـركز ا�قتصـل المـوتمث

اق مصطفى بن رمضان، حي ـزال، زقـسيدي غ (6ث ـاءھا الثـرة وأحيـفتمثل مدينة بسك

ذه ا&حياء دون غيرھا، نظرا لعدة أسباب ـار ھـم اختيـة، وقد تـه الدراسـة لھـالحدود المكاني) العالية

  :ر منھاـنذك

ن ـ6ف أماكـوكات المستمعين باختـلى سلوية عـرة الجھـراز تأثير إذاعة بسكـا في إبـرغبتن -

 .ةـاء مختلفـھم، أي في أحيـتواج

 .ةـاء في المدينـني ا&حيـتلف ساكـدى مخـه لـي البيئي ودرجتـة الوعـة في دراسـالرغب -

 . وراـل تطـة التنظيم أو ا&قـوسطة وضعيفـة، والمـھا الراقيـفي: ياءـذه ا&حـ6ف ھـاخت -

ة ـوعيـرامج التـھم من بـار استفادتـاعية في إطـوثين ا�جتمـلمبحائص اـة خصـاولة دراسـمح -

 .ويةـرة الجھـة بسكـية في إذاعـالبيئ

 :ـيـال الزمنـالمج.1-2

ھا النظري ـة بشقيـذه الدراسـاز ھــرقھا انجــي استغـرة التـي الفتـال الزمنـيعتبر المج       

ذ ـر، &خـين والمديـة الصحفيـة لمقابلـرة الجھويـكة بسـر إذاعـل لمقــد تم التنقـي، فقـدانـوالمي

 ).2009ل ـريـأف 12- 8(ام ـة، وذلك أيـومات ال6زمـالمعل

ن ـا على المحكميـد ذلك توزيعھـث تم بعـل، حيـأفري 28ارة في ـلة ا�ستمـاغة أسئـا صيـدأنـب

وف ـة للوقـت تجريبياراـاستم 10ع ـة، أيضا تم توزيـراء بعض التعدي6ت وحذف بعض ا&سئلـوإج

دان في ـا إلى الميـزول بھـم النـارة وتـائي ل6ستمـل النھـص والزيادة، حيث تم التعديـد نقاط النقـعن



 

م ـارة، وتـاستم 200ث تم توزيع ـرة ، حيـوالي مباشـوم المـفي الي ھااعـرجـ، وتم است2009ر ـسبتمب

  .استمـارة فقـط 166اع ـاسترج

  :ـريــال البشــالمج .1-3

  .  )152(ةـم الدراسـريت عليھـراد الذي أجـث ا&فـمع البحـري أو مجتـال البشـد بالمجـيقص        

رنا ـا اختـي، فإننـي البيئـر الوعـوية في نشـرة الجھـة بسكـاول دور إذاعـا يتنـوعنـا أن موضـبم

شتھم ـن معيـاكـواھم وأمـمستھم ، ـ6ف أجناسـتى اخـرة، علـة بسكـج إذاعـط لبرامـين فقـة المستمعـفئ

  .ھاـون بـاء التي يقطنـ6ف ا&حيـواخت

  :ةـــدراسـة الــنـعي -2

ب ـة والتي يجـنة المطلوبـه فإن العيـث فيـدد البحـن بصـوع الذي نحـة للموضـبالنسب       

حجم  –ة ل في جمھور المستمعين لبرامج إذاعة بسكرة الجھويـدية، تتمثـنة القصـادھا ھي العيـاعتم

 50زال ـاستمارة ، حي سيدي غ 50وزعت في كل من حي العالية  - ردةـمف 200نة ـذه العيـھ

بين أصحاب المح6ت وسائقي سيارات النقل  50استمارة،  50استمارة ، حي زقاق بن رمضان 

 اطقـع في المنـذه الشرائح لمحاولة التنويـاء وھـذه ا&حيـا على ھـع اختيارنـالحضري، حيث وق

  .عينـھور المستمـويات جمـا في مستـأيض

  

  

  :ةــدراسـج الـــمنھ - 3

ن ـھج معيـد منـاحث تحديـرض على البـة تفـداف المرسومـكلة وا&ھـة المشـإن طبيع       

ف ـموق أو  تـقة في أي وقـول إلى الحقيـنا من الوصـلة التي تمكنـة، فھو الوسيـيقه في الدراسـلتطب

  .)153(مھاـھا وتعميـ6حيتـد من صـبارھا والتأكـاولة اختـواقف ومحـمن الم

ج ـكمنھ" يـھج الوصفـالمن"ى ـذه علـتنا ھـدنا في دراسـية اعتمـغة العلمـي الصبـوحتى نضف

راد ـوقف أو أفـرة أو مـقة بظاھـة، متعلـائق راھنـة حقـظمة لدراسـريقة المنتـو الطـذي ھـي والـرئيس

مة، ـق قديـحقق من صحة حقائـديدة أو التـق جـائـاف حقـدف اكتشـة بھـاع معينـداث أو أوضـأو أح

                                                 
  .97، ص1995، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، الجزائر، طمناھج البحث وطرق أعداد البحوث: بوحوش عمار )152(
  .18، ص2002، دار وائل، 2،ا&ردن، طأساليب البحث العلمي في العلوم ا#جتماعيةة وا#نسانية: فوزي غرايسية وآخرون )153(



 

ان ـيث كـ، ح)154(ب التي تحكمھاـيرھا، وكشف الجوانـل بھا وتغيـات التي تتصـوآثارھا والع6ق

  .رةـاس وصف وتشخيص الظاھـنا على أسـنھج في دراستمذا الـادنا على ھـاعتم

  :اتـانـــع البيـمـأدوات ج -4

ة ـائل مناسبـال وسـين، واستعمـھج معـع مناباحث إتبـلب من الـث يتطـام بأي بحــإن القي         

دان ـع أو ميـة واقـا معرفـع بواسطتھـة التي يستطيـلومات ال6زمـن الوصول إلى المعـنه مـتمك

   .ةـالدراس

  :اليةـى ا&دوات التـنا علـانات لبحثـع البيـة جمـرحلـدنا في مـد اعتمـوق 

  :المـ%حــظــة /أ

ات ـع المعلومـي جمـزايا فمـا من ـي لما لھـحث العلمـار البـفي إط الم6حظة لـتدخ     

ة عن ـوع الدراسـنا لموضـاركة من خ6ل متابعتـالمشبدون ة ـدنا على الم6حظـد اعتمـانات، وقـوالبي

رة من ـة بسكـه إذاعـا تقدمل مـئة في ظـاه البيـراد تجـوكات ا&فـظة سلـبة وم6حـد، وبمراقـبع

ول ـعرفي حـيد مـظة كأداة في جمع رصـتنا الم6حدئة، فساعـة بالبيـخاص .ويةـرامج توعـب

  .اـتنـوع دراسـموض

  :لـــةـابـالمق /ب

ث ا�جتماعي في ـدمھا الباحـاعية التي يستخـائل ا�جتمـة من الوسـر المقابلـتعتب       

ه مع ـاحث وجھا لوجـويا، فھي تضع البـانات ومعلومات شفـيل على بوددة للحصـموضوعات متع

ن ـل يتضمـعبارة عن دلي"ول عنھا أنھا ـر، إذ يمكننا القـل مباشـن ومحيط البحث بشكـالمبحوثي

  .حوثـث والمبـن الباحـه بيـھا لوجـا وجـم التعرض لھـة يتـة من ا&سئلـوعـمجم

وية للحصول على المعلومات ـرة الجھـة بسكـلي إذاعؤوـض مسـع بعـلة مـراء مقابـنا بإجـد قمـوق

  . الكافية

  "انـتبيـا!س" :ا!ستــمـارة /ج

ة ـائق مرتبطـول على معلومات وحقـة للحصـ6ئمـد ا&دوات المـان أحـر ا�ستبيــيعتب         

ة لـة من ا&سئـوعـوي على مجمـل مطبوع يحتـارة عن شكـعب"ارة ھي ـن، وا�ستمـع معيـبواق

  .)155("ةـداف الدراسـت ترتبط بأھـاوع أو موضوعـول موضـراد حـة من ا&فـة إلى عينـموجھ

                                                 
  .168، ص2004، دار الھدى، عيةمنھجية العلوم ا!جتما :بلقاسم س6طنية، حسان الجي6ني )154(
  .183، ص 1993، 1، القاھرة، عالم الكتب،طدراسة الجمھور في بحوث ا#ع%م: محمد عبد الحميد )155(



 

ريق ـن عن طـل إلى المبحوثيـة الشخصية أو ترسـق المقابلـارة عن طريـق ا�ستمـم تطبيـويت

  .)156(دـالبري

دادا ـدادھا إعـعاد عليھا وإـنا ا�عتمـة حاولـارة أداة مھمـون ا�ستمـاس وفي كـذا ا&سـى ھـوعل

ھا، ـوعـئلة وتنـدد ا&سـنا، وذلك من خ6ل تعـب موضوع دراستـل جوانـوفي كـبا يستـاسـمن

  .يـائـھا النھـھا في شكلـن ثم وضعـوثين وعرضھا على محكميـة من المبحـھا على عينـوتطبيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفـصـل الســـادس 

  تحليل البيانات وعـرض الـنتائج

  
  

  

  

  

  

                                                 
  .123، ص2002، 1، الجزائر، دار ھومة، طتدريبات على منھجية البحث في العلوم ا!جتماعية: رشيد زرواتي )156(



 

  

  

  

  

  

  :يدتمھ
                                                                                                                             بع!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!د ا�نتھ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اء م!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ن تحدي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!د ا,ج!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!راءات الم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ه

ع6م دور ا,: نحاول في ھذا الفصل تحليل وتفسير البيانات التي تم جمعھا عن موضوع: نية للدراسة

المحل!!ي ف!!ي نش!!ر ال!!وعي البيئ!!ي إذاع!!ة بس!!كرة نموذج!!ا وق!!د اعتم!!دنا عل!!ى مجموع!!ة م!!ن المتغي!!رات 

  .  بغرض البرھنة وا,جابة على التساؤ�ت الفرعية المطروحة آنفا

  :تحليل الجداول
  :ويةـرة الجھـة بسكــي إذاعـح جنس مستمعـيوض) 01(جدول رقم 

  التكـرارات         
  الـجنس   
  

 %النسبــة   كــرارالت

  %1061,44  ذكــور

  % 38,55  64  إنــاث

  % 100  166  المجمـوع

  

المب!ين لج!نس مس!تمعي إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة ) 1( توضح المعطيات الواردة في الجدول رقم

مبحوث!ا م!ن ) 64(نم!ا مم ذكور، بي %61,44مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة ) 102( بأن ھناك

  .ھم إناث %38,55إجمالي أفراد العينة بنسبة 

ب!!ذلك ن6ح!!ظ أن أكب!!ر نس!!بة م!!ن مس!!تمعي إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة ھ!!ي م!!ن فئ!!ة ال!!ذكور وتع!!ود 

أس!!باب ذل!!ك إل!!ى ك!!ون ا&م!!اكن الت!!ي تكث!!ر فيھ!!ا ا�س!!تماع إل!!ى ا,ذاع!!ة بص!!فة عام!!ة، وإذاع!!ة بس!!كرة 

وغيرھ!ا ,,, جاري!ة ، المق!اھي، وعن!د س!ائقي س!يارات ا&ج!رةالجھوية بصفة خاص!ة ھ!ي المح!6ت الت

  .وكما ھو معروف، أماكن يتردد عليھا الذكور أكثر

  

  

  



 

  

  

  :نـب السـوية حسـرة الجھـة بسكـيوضح مستمعي إذاع) 02(جدول رقم  

  التكـرارت         
  ــنالس
  

 %النسبـة   التكــرار

20 -30  98  59,03%  

31 -40  34  20,48%  

4  41 -50  18  10,84%  

51 -60  16  09,63% 

  وعـالمجم
  

166  100% 

 

مبحوث!ا م!ن ) 98(مستمعي إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة حس!ب الس!ن، فھن!اك ) 02(يبين الجدول رقم       

  ، والذين تتراوح أعمارھم %59,03إجمالي أفراد العينة، بنسبة

م!ن  %20,48ھ!ا نس!بة سنة ھم من مستمعي إذاعة بسكرة الجھوية، وھي أعلى نس!بة تلي 30-20من  

مبحوث!!ا تت!!راوح  18م!!ن  %10,84س!!نة ث!!م نس!!بة  40-31مبحوث!!ا ال!!ذين تت!!راوح أعم!!ارھم م!!ن  34

  .سنة 60-51مبحوثا تتراوح أعمارھم من  16من  %09,63سنة بعدھا  41,50أعمارھم من 

ومن خ6ل كل ما تقدم من نسب ن6حظ أن الفئ!ة ا&كث!ر إس!ماعا إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة كان!ت  -

باعتب!ار أن ھ!ذه الفئ!ة ھ!ي ا&كث!ر وعي!ا بض!رورة ا�ھتم!ام , س!نة 30-20د فئة الش!باب م!نعن

ب!!البرامج المقدم!!ة، وق!!د يع!!ود ذل!!ك أيض!!ا إل!!ى أن معظ!!م المواض!!يع المقدم!!ة ف!!ي ا,ذاع!!ة تم!!س 

 .بالدرجة ا&ولى الشباب، باعتباره العمود الفقري لكل مجتمع كان

  

  

  

 

  
  :مي لمستمعي إذاعة بسكرة الجھويةيوضح المستوى التعلي) 03(جدول رقم

  



 

  التكرارات           
  المستوى التعليمي   

  
 %ة ــالنسب  رارـكـالت

  %07,22  12  أمــي

  %06,62  11  ابتـدائـي

  %15,66  26  متـوسـط

 %28,31  47  ثـانــوي

 %42,16  70  جـامعـي

 %100  166  المجمــوع

 
 

 
 
  

بس!!كرة  المس!!توى التعليم!!ي لمس!!تمعي، إذاع!!ة ) 03(تب!!ين ا&رق!!ام ال!!واردة ف!!ي الج!!دول رق!!م   

, المس!توى الج!امعي م!ن ذوي  %42,16مبحوثا من إجم!الي أف!راد العين!ة نس!بة  70الجھوية، إذ نجد 

م!ن ذوي المس!توى الث!انوي،  %28,31العين!ة بنس!بة تق!در  مبحوثا من إجمالي أفراد 47وھناك أيضا 

مبحوث!!ا  12م!!ن % 07,22مبحوث!!ا، ونس!!بة  26ن م!! 15,66أم!!ا ع!!ن المس!!توى المتوس!!ط فيمث!!ل نس!!بة 

بسكرة الجھوية أما عن ذوي المستوى ا�بتدائي من مستمعي ا,ذاع!ة  المستوى ا&مي لمستمعيتعتبر 

  .%06,62مبحوثا من إجمالي أفراد العينة ممث6 نسبة  11فإننا نجد 

جامعيين، باعتبار الفئ!ة ن6حظ أن الفئة ا&كثر استماعا لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية ھي فئة ال

  .ا&كثر وعيا وا&رقى مستوى

  .ھذا يفسر أن للمستوى الدراسي تأثير على درجة وعي واھتمام ا&فراد



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 :ويةـرة الجھـة بسكـي لمستمعي إذاعـوى الدراسـنس والمستـن والجـح السـوضـي  )04(مـدول رقـج

  )ع(رارـالتك  يـالمستوى الدراس  نــالس
  (%)ب ـوالنس

  ســالجن
  وعـالمجم

  ىــأنث  رــذك

  
  

30-20  

  01  01  0  ع  أمــــي
% 0%  0,6%  %0,6  

  60  50  10  ع  ابـتدائــي
% %0,6  %3,2  %3,62  

  15  06  09  ع  متـوسـط
% 5,42%  3,61%  9,03%  

  31  14  17  ع  ثـانــوي



 

%  10,24%  8,43%  18,67%  
  45  14  31  ع  جامـعـي

%  18,67%  8,43%  27,1%  

  
  

31-40  

  01  00  01  ع  أمـــي
%  0,6%  0%  0,6%  

  00  00  00  ع  ابتـدائــي
%  0%  0%  0%  

  6  1  5  ع  متــوسـط
%  3,02%  0,6%  3,62%  

  11  03  08  ع  ثـانـوي
%  4,8%  1,8%  6,6%  

  15  06  09  ع  جـامعـي
%  5,42%  3,61%  9,03% 

50-41  

 02  20  00  ع  أمـــي
  %  %0  %1,2  %1,2  

  00  00  00  ع  ابتـدائـي
%  %0  %0  %0  

  4  2  2  ع  متوسـط
%  %1,2  %1,2  %2,4 

  4  0  4  ع  ثـانــوي  
%  %2,4 

  
%00  %2,4  

  60  20  40  ع  جامـعـي
%  %2,4  %1,2  %3,6  

60-51  

 08 06 02  ع  أمــــي

%  %1,2 %3,61 %4,81 

 02 00 02  ع  ابتــدائـي

%  %1,2 %0 %1,2 

 04 02 02  ع  مـتـوسـط

%  %1,2 %1,2 %2,4 

 01  01 00  ع  ثـانـوي
%  %0 %0,6 %0,6 

 04 01 03  ع  جـامعـي

%  %01,8 %00,6 %02,4 

  وعــالمجم
 166 66 100 ع  العـــدد

 %100 %39,75 %60,25 %  النسبــة
 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
س!!ن وج!!نس والمس!!توى الدراس!!ي لمس!!تمعي إذاع!!ة بس!!كرة ) 04(رق!!متب!!ين معطي!!ات الج!!دول         

ھ!!م م!ن فئ!!ة ال!!ذكور الج!!امعيين  %18,67مبحوث!!ا م!ن إجم!!الي أف!!راد العين!ة بنس!!بة  31الجھوي!ة فنج!!د 

 % 10,24مبحوثا من إجمالي أف!راد العين!ة بنس!بة  17سنة، يليھا  30-20الذين تتراوح أعمارھم من 

مبحوث!ا م!ن إجم!الي أف!رد  14نوي، ضمن نفس الفئ!ة العمري!ة، ونج!د من فئة الذكور من المستوى الثا

  .سنة 30-20إناثا من ذوات المستوى الجامعي تتراوح  أعمارھم من  %8,43العينة بنسبة 

ونجد نفس النسبة عند ا,ناث من ذوات المس!توى الث!انوي ض!من نف!س الفئ!ة           العمري!ة، ھن!اك 

 06المتوس!ط، وھن!اك ذكور م!ن ذوي المس!توى  %05,42نة بنسبةمبحوثين من إجمالي أفرد العي 09

 30-20إناثا من ذوات المستوى المتوسط ض!من فئ!ة  %3,61مبحوثين من إجمالي أفرد العينة بنسبة 

       



 

, إن!اث مم!ن ذوات المس!توى ا�بت!دائي %03,02 مبحوثين من إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة 05سنة، و

ذك!را مس!تواه ابت!دائي أيض!ا  %0,60جمالي أفراد العينة بنس!بة في حين ھناك مبحوث واحد فقط من إ

  .ذات المستوى ا&مي %0,60 وأيضا نجد مبحوثة واحدة من إجمالي إفراد العينة بنسبة

مبح!وثين م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة  09س!نة فھن!اك  40-31أما عن الذين تتراوح أعمارھم من 

مبح!!!!!وثين م!!!!!ن إجم!!!!!الي أف!!!!!راد العين!!!!!ة  08و ذك!!!!!ورا م!!!!!ن ذوي المس!!!!!توى الج!!!!!امعي، 05,42%

مبح!!!!وثين م!!!ن إجم!!!!الي أف!!!!راد العين!!!!ة  06و, ذك!!!!ور م!!!!ن ذوي المس!!!توى الث!!!!انوي %04,80بنس!!!بة

ذك!ورا م!ن ذوي  %03,02مبح!وثين بنس!بة  05إناث!ا م!ن ذوات المس!توى الج!امعي،و% 03,61بنسبة

مس!تواھن متوس!ط، وھن!اك  %0,60مبحوثين من إجمالي أفراد العينة بنسبة  03و, المستوى المتوسط

ذات المستوى المتوسط، ونفس النسبة يعبر عنھا  %0,60مبحوثة واحدة من إجمالي أفراد العينةبنسبة

  .مبحوث واحد ذو المستوى ا&مي

 %02,40مبحوثين من إجمالي أفراد العين!ة بنس!بة 04سنة، فھناك 50-41الذين تتراوح أعمارھم من 

  نفس النسبة لفئة الذكور من ذوى من ذوى المستوى الجامعي، و ذكورا

م!ن ذوات  % 01,20المس!توى الث!انوي، كم!ا نج!د مبح!وثتين اثنت!ين م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة 

  .المستوى الجامعي، ونفس النسبة ضمن نفس الفئة العمرية من ذوي المستوى المتوسط وكذا ا&مي

ا م!ن ذوي المس!توى المتوس!ط، وال!ذين ذك!ور %1,20وھناك مبحوثتين من إجمالي أفرد العينة بنسبة 

إناث!ا م!ن ذوات  %03,61سنة مبحوثين من إجمالي أفراد العين!ة بنس!بة  60-51تتراوح أعمارھم من 

ونج!د ,ذك!ورا ذوى المس!توى الج!امعي %1,80من إجمالي أفراد العين!ة بنس!بة  03و, المستوى ا&مي

ا&م!ي، ا�بت!دائي : را تعب!ر ع!ن المس!توىذك!و %1,20مبحوثين اثنين من إجمالي أفراد العين!ة بنس!بة 

  .والمتوسط

وھن!!اك مبح!!وث بنس!!بة  -إناث!!ا م!!ن ذوات المس!!توى المتوس!!ط %1,20 ھن!!اك مبح!!وثين اثن!!ين بنس!!بة

  .أنثى مستواھا جامعي، ونفس النسبة مستواھا ثانوي 0,60%

لذكور م!ن ذوي نستنج مما سبق أن أكبر نسبة من مستمعي إذاعة بسكرة الجھوية كانت لدى فئة ا     

المستوى الجامعي، في جميع الفئات وھ!ذا م!ا يب!رر اھتم!ام ال!ذكور الج!امعين ب!البرامج ا,ذاعي!ة فم!ن 

خ!!6ل الدراس!!ة ا�س!!تط6عية للجان!!ب المي!!داني تأك!!د لن!!ا ب!!أن المح!!6ت التجاري!!ة ھ!!ي أكث!!ر ا&م!!اكن 

ن فئ!!ة الش!!باب ل6س!!تماع لب!!رامج إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة، وان ج!!ل أص!!حاب ھ!!ذه المح!!6ت ھ!!م م!!

  .الجامعي، فنجد منھم المتخرجين من الجامعة، ومنھم من تجمع بين الدراسة والتجارة



 

الس!!ن، الج!!نس، :                  انط6ق!!ا مم!!ا س!!بق نس!!تنتج ب!!أن ھن!!اك ع6ق!!ة ب!!ين المتغي!!رات ال!!ث6ث

الجھوي!ة يك!ون المستوى الدراسي، ما يدل على أن ھناك اھتمام الشباب بمتابع!ة ب!رامج إذاع!ة بس!كرة 

س!نة ث!م تتن!اقص ض!من  40-31س!نة تليھ!ا مباش!رة الفئ!ة  30-20بصفة أكبر ضمن الفئة العمرية من 

  .سنة 60-51سنة ومن  50-41الفئة العمرية من 

وھذا ما يؤكد بأن اھتمام الفرد في مرحل!ة الش!باب يك!ون كبي!را، ث!م يأخ!ذ ف!ي النقص!ان كلم!ا تق!دم ف!ي 

كور أكبر من نسبة ا,ن!اث ف!ي جمي!ع الفئ!ات العمري!ة، وھ!ذا راج!ع إل!ى كما ن6حظ أن نسبة الذ .السن

أن للذكور أوقات فراغ أكثر من ا,ناث، وأيضا، أن الذكور تتعدد أم!اكن اس!تماعھم للب!رامج ا,ذاعي!ة 

  .وتتنوع في كل مكان يذھبون إليه

  :يوضح مدى ا!ستماع لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية) 05(جدول رقم      
  

  التكرار       
  ا�ستماع

     
 %النسبة   التكرار

  36,14%  60  ادراــن

  49,39%  82  اـالبـغ

  14,45%  24  اـمـدائ

 100%  166  المجموع

 

 

 

انات حول مدى ا�ستماع لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية وھذا ما يب) 05(يعطي الجدول رقم            

ا م!ا يس!تمعون لب!رامج إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة، ف!ي ب!أنھم غالب! %49,43مبحوثا بنس!بة  82عنه  يعبر



 

مبحوث!ا  24نادرا ما يستمعون ,ذاعة بس!كرة الجھوي!ة، ويؤك!د  %36,14مبحوثا بنسبة  60حين نجد 

  .أنھم دائما يستمعون لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية %14,45بنسبة 

رة         الجھوي!ة، وھ!ذا م!ا د غالبا ما يستمعون لبرامج إذاع!ة بس!كامما سبق نستنتج أن أغلبية ا&فر

  .   يدل على وقع وتأثير برامج إذاعة بسكرة الجھوية قي نفوس المستمعين

  

  

   :يوضح مكان ا!ستماع لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية) 06(جدول رقم
 

  رارـالتك        
 %ة ـالنسب  رارـالتك  انـكـمال

  %57,22  95  زلـالمن

 %02,40  04  اديـالن

  %18,07  30  ارةـالسي

 %22,28  37  خرىأن ـماكأ

 100%  166  المجموع

 

 

 

 

مكان ا�ستماع لبرامج إذاعة بس!كرة الجھوي!ة، إذ ) 06(تمثل المعطيات الواردة في الجدول رقم       

م!ن المس!تمعين ال!ذين يت!ابعون إذاع!ة  %57,22مبحوثا م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة  95أن ھناك 



 

وتؤك!د عل!ى أن متابعتھ!ا  %22,28حوث!ا م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة مب 37بسكرة في المن!زل، و

قام!ات الجامعي!ة، س!يارات ا&ج!رة للبرامج تكون في أماكن متعددة، كالمح6ت التجارية، المق!اھي، ا,

ب!!!أن اس!!!تماعھم  %18,07مبحوث!!!ا بنس!!بة  30وعب!!ر , الح!!اف6ت، قاع!!!ة         الرياض!!ة، المزرع!!!ة

مبحوثين م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة  04لجھوية يكون في السيارة، وھناك لبرامج إذاعة بسكرة ا

  .ممن يستمعون لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية في النادي 02,40%

من خ6ل كل ما تقدم ن6حظ أن أعلى نسبة م!ن المس!تمعين لب!رامج إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة تك!ون      

 وأھم مكان تتاح فيه فرص في المنزل باعتبار ھذا ا&خير من بين أنسب 

ا�ستماع ومتابعة برامج بسكرة الجھوية، فالمرأة مث6 نجدھا تتابع البرامج ا,ذاعية في المن!زل وھ!ي 

  .تمارس جميع أشغالھا المنزلية دون أن تخل بواحد منھا

 
  : يمثل ا!ستماع لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية وأماكنه) 07(جدول رقم
            

             
ا�ستماع 
البرامج 
  ا�ذاعية

كن اأم!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ا�ستماع

  وعـالمجم  اـمـدائ  اـالبـغ  ادراـن

 %  ع %  ع %  ع %  ع

  60,83  101  10,24%  17  31,32%  52  19,72%  32  زلـالمن

  02,40%  04  00%  0  01,80%  03  0,60%  01  اديـالن

  16,85%  28  1,20%  02  03,61%  06  12,04%  20  ارةـالسي

  19,86%  33  1,80%  03  06,62%  11  11,44%  19  أخرى تذكر

  100%  166  13,25%  22  43,37%  72  43,37%  72  المجموع

  

   .وأماكنةا�ستماع لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية ) 07(توضح القراءة الواردة في الجدول رقم       

م!اكن تقر بأنه غالبا ما يتم ا�س!تماع لب!رامج إذاع!ة  بس!كرة ف!ي أ%  43,37حوثا بنسبة مب 72نجد  -

  .متعددة

  



 

 11نس!!تمع لب!!رامج إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة ف!!ي المن!!زل وھن!!اك % 31,32مبحوث!!ا بنس!!بة  52فھن!!اك  -

التجاري!!ة، تس!!تمع لب!!رامج ا,ذاع!!ة بس!!كرة ف!!ي أم!!اكن ع!!دة منھ!!ا، المح!!6ت % 06,62مبحوث!!ا بنس!!بة 

  .المزرعة

مبحوثين بنس!بة  03ة ويستمعون لبرامج إذاعة بسكرة في السيار% 03,61مبحوثين بنسبة  06نجد  -

  .يستمعون إلى البرامج إذاعة بسكرة الجھوية في النادي% 01,80

نادرا ما يس!تمعون لب!رامج إذاع!ة بس!كرة  43,37ة بنسبة لعينمبحوثا من إجمالي أفراد ا 72كما ھناك 

  .يستمعون لبرامج ا,ذاعة في المنزل% 19,27مبحوثا بنسبة  32الجھوية، إذ نجد 

مبحوث!ا بنس!بة  19يس!تمعون لب!رامج إذاع!ة بس!كرة ف!ي الس!يارة، أيض!ا % 12,04ة مبحوثا بنسب 20-

يس!!تمعون لب!!رامج إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة ف!!ي أم!!اكن أخ!!رى ن!!ذكر منھ!!ا، س!!يارة ا&ج!!رة، % 11,44

  .قاعات ا&لعاب

مبحوث!ا م!ن  22يستمع ,ذاعة بسكرة الجھوية في النادي ويعبر % 0,60ھناك مبحوث واحد بنسبة  -

على أنھم دائما يس!تمعون لب!رامج إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة، حي!ث % 13,25بنسبة  العينةي أفراد إجمال

  .على أنھم يستمعون لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية في المنزل% 10,24مبحوثا بنسبة  17يؤكد 

عل!ى أنھ!م دائم!ا يس!تمعون لب!رامج إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة ف!ي % 01,80مبح!وثين بنس!بة  03يؤكد  -

  .مختلفة كالمقھى مث6أماكن 

عب!رت عل!ى أنھ!ا دائم!ا نس!تمع لب!رامج إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة % 01,20نجد مبحوثين اثنين بنسبة  -

  .في السيارة

انط6قا مما سبق يتضح بأن أعلى نسبة مس!تمعة لب!رامج إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة ھ!ي غالب!ا، ويك!ون  -

م ا&ماكن الت!ي يمك!ن متابع!ة الب!رامج ا,ذاعي!ة ا�ستماع في المنزل، &ن ھذا ا&خير يعتبر من بين أھ

  .فيھا

  

  

   

  :يوضح فترات متابعة  برامج إذاعة بسكرة الجھوية) 08(جدول رقم       

 
  رارـكـالت        

  رات ـفت
  ةـابعـالمت

 %ة ـبـالنس  رارـكـالت



 

  %60,84  101  يةـباحـالص

 %19,87  33  ةـائيـالمس

  %19,27  32  ةـليــاللي

 100%  166  وعـمـالمج

   

    

 

 101إلى فترات متابعة لبرامج إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة حي!ث ھن!اك ) 08(يشير الجدول رقم  -        

م!!ن ال!!ذين يت!!ابعون لب!!رامج إذاع!!ة بس!!كرة % 60,84مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة يمثل!!ون نس!!بة 

يت!ابعون ب!رامج % 19,87بنسبة  مبحوثا من إجمالي أفراد العينة 33الجھوية في الفترات الصباحية و

% 19,27مبحوث!ا م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة  32إذاعة بس!كرة الجھوي!ة ف!ي الفت!رات المس!ائية، 

  .يتابعون برامج إذاعة بسكرة الجھوية في الفترات الليلية

ھم انط6قا مما ذكر أع6ه ن6حظ أن أعلى نسبة متتبعي برامج إذاعة بس!كرة الجھوي!ة يك!ون اس!تماع -

في الفترات الصباحية وذلك &ن معظم ا&فراد يميلون ل6ستماع إلى البرامج في ھ!ذه الفت!رات بال!ذات 

  .ةـبحثا عن المستجدات اليومي

 
  :يوضح برامج إذاعة بسكرة الجھوية لدى المستمعين) 09(جدول رقم

 
  التكـرار             

  المفضلة برامجال
  

 %الـنسبـة   التكــرار

  %06,62  11  السيـاسيـة



 

 %22,28  37  الديـنيــة

  %48,19  80  الثقـافيــة

  %18,67  31  الترفيـھيـة

  %04,21  07  خـرى تـذكرأ

 100%  166  وعـجمـالم

 

  

بيان!!ات ح!!ول ب!!رامج إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة ) 09(تعط!!ي ا&رق!!ام ال!!واردة ف!!ي الج!!دول رق!!م           

  لي أفراد العينةمبحوثا من إجما 80المفضلة لدى المستمعين، عبر

أن البرامج الثقافية من أھم البرامج المفضلة لديھم في إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة وأك!د % 48,19بنسبة  

على تفضيلھم للبرامج الدينية ف!ي ح!ين نج!د م!ن % 22,28مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة  37

كم!ا أن % 18,67لعين!ة بنس!بة مبحوثا من إجمالي أف!راد ا 31فضل البرامج الترفيھية وعبر عن ذلك 

مبح!وثين م!ن  7من يفض!ل الب!رامج السياس!ية، و% 06,62مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة  11

أش!!ارت إل!ى تفض!يلھا ب!!رامج أخ!رى منھ!!ا الب!رامج الرياض!!ية، % 04,21إجم!الي أف!راد العين!!ة بنس!بة 

  .ا�جتماعية، العلمية، ا&خبار

أن البرامج الثقافي!ة ف!ي إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة ھ!ي الب!رامج ا&كث!ر  من خ6ل ما ذكر سابقا يتضح لنا

  .متابعة من طرف المستمعين، كونھا تضم مختلف المجا�ت وتكون عامة

  : يوضح البرامج المفضلة في إذاعة بسكرة الجھوية وفترات المتابعة) 10(جدول رقم



 

            
فتـرات     

متابعة                        ال
ب!!!!!!!!!!رامج ال

  المفضلة

  المجمـوع  الـليليـة  المسـائيـة  الصبـاحيـة

 %  ع %  ع %  ع %  ع

03,01  05  السياسيـة
%  

05  03,01%  00  00%  10  06,02%  

  29  الديـنيـة
17,46

%  
04  02,40%  02  01,20%  35  21,06%  

  52  الثـقافيـة
31,32

%  
18  10,84%  14  08,43%  84  50,59%  

  08  الترفيھيـة
04,81

%  
05  03,01%  09  05,42%  22  13,24%  

أخـرى 
  تذكـر

08  
04,81

%  
04  02,40%  03  01,80%  15  09,01%  

61,41  102  المجمــوع
%  

36  21,66%  28  16,85%  166  100%  

  

       

 102يوض!!ح الج!!دول أع!!6ه الب!!رامج المفض!!لة بإذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة وفت!!رات متابعتھ!!ا ھن!!اك  -  

يت!ابعون ب!رامج إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة م!ن الفت!رات % 61,41مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة 

مبحوثا  29ممن يفضلون ا�ستماع للبرامج الثقافية، و% 31,32مبحوثا بنسبة  52الصباحية، إذ نجد 

يس!!!تمعون للب!!!رامج % 04,81مبح!!!وثين بنس!!!بة  08يس!!!تمعون للب!!!رامج الديني!!!ة و% 17,46بنس!!!بة 

  .تمعون لبرامج أخرى منھا الرياضية، ا�جتماعيةالترفيھية، ونفس النسبة نجدھا عند الذين يس

يت!!ابعون ب!!رامج إذاع!!ة % 21,66مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة  36كم!!ا نج!!د أن ھن!!اك  -

  .بسكرة الجھوية في الفترات المسائية

% 03,01مبح!!وثين بنس!!بة  05يفض!!لون الب!!رامج الثقافي!!ة، و% 10,84مبحوث!!ا بنس!!بة  18فھن!!اك  -

  .اسة، ونفس النسبة تعبر عن البرامج الترفيھيةيفضلون السي

يفضلون البرامج الدينية، ونفس النس!بة مم!ن يفض!لون ب!رامج أخ!رى % 02,40مبحوثين بنسبة  04 -

  .التوعويةكالنشرات ا,خبارية والبرامج 

يت!ابعون ب!رامج إذاع!ة بس!كرة % 16,85مبحوث!ا م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة  22في ح!ين ھن!اك 

، يفضلون متابع!ة الب!رامج الثقافي!ة% 08,43مبحوثا بنسبة  14ة في الفترات الليلية إذا نجد أن الجھوي



 

يفض!!لون % 01,80مبح!!وثين بنس!!بة  03يت!!ابعون الب!!رامج الترفيھي!!ة  05,42مبح!!وثين بنس!!بة  09و 

  .يفضلون البرامج الدينية% 01,20برامج أخرى ومبحوثين اثنين بنسبة 

أن أعلى النسبة المتابع!ة الب!رامج الثقافي!ة كان!ت ف!ي الفت!رات الص!باحية،  فمن خ6ل كل ما تقدم يظھر

باعتب!!ار ك!!ل فت!!رة ص!!باحية � تخل!!و م!!ن برن!!امج ثق!!افي أو أكث!!ر؛ أن ل!!م نق!!ل أنھ!!ا تھ!!تم أكث!!ر ب!!البرامج 

  .الثقافية، وتركز عليھا في الفترات الصباحية أكثر من الفترات ا&خرى

  

  

  

  

  :اھتمام إذاعــة بسكـرة الجھويـة بالبرامـج البيئيةيوضح مدى ) 11(جدول رقم      
  

              
  التكـرار                

  ام ــا�ھتم 
                        

     

 %النـسبـة   التـكــرار

  %19,27  32  دائمــا

 %56,62  94  حيـانـاأ

  %24,09  40  نــادرا

 %100  166  المجمـوع

    

 



 

درجة اھتمام إذاعة بسكرة الجھوي!ة ب!البرامج البيئي!ة فھن!اك ) 11(طيات الجدول توضح مع -          

عب!!رت عل!!ى أن إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة تھ!!تم % 56,62مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة  94

  .بالبرامج البيئية أحيانا فقط

الجھوي!ة ن!ادرا م!ا تؤكد على أن إذاعة بس!كرة % 24,09مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة  40 -

تف!ر ب!أن % 19,27مبحوث!ا م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة  32ف!ي ح!ين نج!د . يھتم ب!البرامج البيئي!ة

  .إذاعة بسكرة الجھوية تھتم بصفة دائمة بالبرامج البيئية

ونستخلص من ھ!ذا كل!ه أن أكب!ر نس!بة أش!ارت إل!ى اھتم!ام إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة ب!البرامج البيئي!ة  -

إلى نقص البرامج البيئية المقدمة أو المبرمجة بإذاعة بسكرة الجھوية وكذا إل!ى  يعزىھذا ما أحيانا، و

  . ة فقطالقليلفترات بثھا 

    :البيئيةيوضح مدى اھتمام إذاعـة بسكـرة الجھوية بفترات بث بالبرامج ) 12(جدول رقم    
                       

   
        التكرار            
  

  التقديمأوقـات 
   

 %النسبــة   التكـــرار

  %16,26  27  يـوميــا

 %36,14  60  ظـرفيـا

 % 47.59  79  مناسباتيا

 %100  166  المجمــوع

  

 



 

  .مدى اھتمام إذاعة بسكرة الجھوية بالبرامج البيئية) 12(يوضح الجدول رقم  -          

يقول!!ون ب!!أن ب!!رامج البيئي!!ة ف!!ي إذاع!!ة % 47,59مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة  79فنج!!د  -

  .بسكرة الجھوية تقدم فقط في المناسبات

  

يقول!ون بتن!اول ھ!ذه الب!!رامج ظرفي!ا فق!ط ف!!ي % 36,14ف!ردا م!!ن أف!راد العين!ة بنس!!بة  60ف!ي ح!ين  -

  .إذاعة بسكرة

  .يقولون بتناول إذاعة بسكرة لبرامج البيئية يوميا% 16,26فردا مبحوثا بنسبة  27أما  -

تعبر ع!ن تن!اول الب!رامج البيئي!ة ف!ي إذاع!ة %  47,59ونستشف من خ6ل ھذا أن أعلى نسبة وھي  -

بسكرة الجھوية قد يكون مناسباتيا، أي فقط ف!ي المناس!بات            الخاص!ة، وھ!ذا م!ا يفس!ر اھتم!ام 

ة فقط، كاليوم الطاقم المشرف على إذاعة بسكرة الجھوية بالبرامج البيئية في المناسبات الخاصة بالبيئ

  . العالمي للبيئة، ويوم البيئة العربي، وعيد الشجرة وغيرھا

  :وية للمواضيع البيئيةجھيوضح تناول إذاعة بسكرة ال) 13(جدول رقم
  

                
  التكــرار              

ع              يالمـواض 
  البـيئيـة

     

 %الـنسبـة   التكــرار

  %22,28  37  النشـرات ا,خبـارية

 %39,15  65  الحصص الخاصة

  %38,55  64  الحم6ت ا,ع6مية

  %00  00  خرى تذكرأ

 %100  166  المجمــوع

 



 

  .ھوية المواضيع البيئيةجالبرامج التي تتناول فيھا إذاعة بسكرة ال) 13(تبين معطيات الجدول رقم  - 

على تناول إذاعة بس!كرة الجھوي!ة يؤكد % 39,15مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة  65فھناك  -

%  38,55مبحوثا من إجمالي أفراد العين!ة بنس!بة  64ونجد . للمواضيع البيئية في الحصص الخاصة

مبحوث!ا م!ن  37يشيرون إلى تناول إذاعة بسكرة الجھوية لمواضيع البيئية ف!ي الحم!6ت ا,ع6مي!ة، و

ذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة للمواض!يع البيئي!!ة يؤك!دون عل!!ى تن!اول إ% 22,28إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة 

  .يكون ف النشرات ا,خبارية

ومن خ6ل كل ما تق!دم نس!تنتج أن أعل!ى نس!بة مثلتھ!ا الحص!ص الخاص!ة، وذل!ك &ن إذاع!ة بس!كرة  -

  . الجھوية تقدم حصصا خاصة بالمواضع البيئية في فترات مختلفة

  :إذاعة بسكـرة الجھـوية يوضح المواضيع البيئية ا*كثر تناو! في) 14:(جدول رقم
  

  
  التــكرار

  المواضيع البيئية
      

     

 %النسبــة   التـكـرار

  %28,91  48  البيئة الطبيعية

 %43,37  72  المواضيع البيئية

  %26,50  44  البيئة البشرية

  %01,20  02  أخـرى تذكــر

 %100  166  المجمـوع
والبيانات الدالة على المواضيع البيئي!ة ) 14(قم تشير القراءة ا,حصائية الواردة في الجدول ر -      

% 43,37مبحوثا من إجمالي أف!راد العين!ة بنس!بة  72إذ نجد  .ا&كثر تناو� في إذاعة بسكرة الجھوية

يق!ر % 28,91مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنس!بة  48يشيرون بأن المواضيع البيئية في حين نجد 

او� في إذاعة بسكرة الجھوية ھي مواض!يع البيئي!ة الطبيعي!ة، كم!ا نج!د بأن المواضيع البيئية ا&كثر تن

يؤكدون على أن المواضيع البيئية ا&كث!ر تن!او� % 26,50مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة  44

  .في إذاعة بسكرة الجھوية ھي مواضيع البيئية البشرية

يش!يرون إل!ى أن % 01,20بنس!بة  في حين أن ھناك مبح!وثين اثن!ين م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة -

مواض!!!يع البيئي!!!ة ا&كث!!!ر تن!!!او� ف!!!ي إذاع!!!ة بس!!!كرة الجھوي!!!ة ھ!!!ي  المواض!!!يع ا�جتماعي!!!ة 

 ...والرياضية، وغيرھا

 
  :دةــيوضح تناول إذاعة بسكرة الجھوية للمواضيع البيئية عبر مختلف ا*صع) 15(جدول رقم

  



 

         
   التكرار                

  ا&صعدة 
  

 %النسبــة   كـــرارالت

  %80,72  134  المحلـي

 %13,85  23  الوطنـي

  %05,42  09  ا,قليمـي

  %00  00  العالمـي

 %100  166  المجمـوع

    

 

والمب!!ين لتن!!اول إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة )  15(توض!!ح المعطي!!ات ال!!واردة ف!!ي الج!!دول رق!!م         

  :للمواضيع البيئية عبر مختلف ا&صعدة مايلي

يعبرون بأن إذاعة بسكرة الجھوية % 80,72مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة  134اك بأن ھن -

مبحوث!ا م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة  23تتناول المواضيع البيئية على المستوى المحل!ي، وكم!ا أن ھن!اك 

تش!!ير إل!!ى تن!!اول المواض!!يع البيئي!!ة ف!!ي إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة ي!!تم عل!!ى المس!!توى % 13,85بنس!!بة 

تؤك!!د عل!!ى تن!!اول إذاع!!ة بس!!كرة % 05,42مبح!!وثين م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة  09ل!!وطني وا

  .الجھوية للبرامج البيئية على الصعيد ا,قليمي



 

انط6قا مما سبق ذكره ن6حظ ب!أن أعل!ى نس!بة مثلتھ!ا تن!اول إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة للب!رامج البيئي!ة  -

ن ا,ذاعة الجھوية بس!كرة ھ!ي إذاع!ة محلي!ة، ومنھ!ا فھ!ي على المستوى المحلي، وھذا ما يرد إلى كو

  .تتناول المواضيع المحلية باخت6ف أنواعھا بصورة كبيرة

  :دةـعـيوضح المواضيع البيئية المتناول بإذاعة بسكرة وعبر مختلف ا*ص) 16(جدول رقم
             

              المواضيع     
  ا&كثر تناو�

        
       ا&صعدة

البيئـة 
  الطبيعية

البيئية   البيئية المـائية
  البشرية

أخرى 
  تذكر

  المجمـوع

 %  ع %  ع  %  ع
  ع

 %  ع  %

03,01  43  السياسيـة
%  

05  03,01%  00  00%  00  00%  10  06,02%  

17,46  06  الديـنيـة
%  

04  02,40%  02  01,20
%  

00  00%  35  21,06%  

31,32  01  الثقـافيـة
%  

18  10,84%  14  08,43
%  

00  00%  84  50,59%  

04,81  08  الترفيھيـة
%  

05  03,01%  09  05,42
%  

00  00%  22  13,24%  

أخـرى 
  تذكــر

08  04,81
%  

04  02,40%  03  01,80
%  

00  00%  15  09,01%  

10  المجمـوع
2  

61,41
%  

36  21,66%  28  16,85
%  

00 00% 166  100%  

� بإذاع!ة بس!كرة وعب!ر مختل!ف أع!6ه المواض!يع البيئي!ة ا&كث!ر تن!او) 16(يوضح الجدول رق!م       

تعب!ر ع!ن تن!اول مواض!يع البيئي!ة % 45,77مبحوثا من إجمالي أفراد العين!ة بنس!بة  76ا&صعدة نجد 

  تقر بأن % 37,95مبحوثا بنسبة  63الحضرية، فھناك 

مبح!وثين نس!بة  10إذاعة بسكرة الجھوية تتن!اول مواض!يع البيئي!ة الحض!رية عل!ى الص!عيد المحل!ي، و

ول بتناول مواض!يع البيئي!ة الحض!رية ف!ي إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة عل!ى الص!عيد ال!وطني تق% 06,20

تق!!ول بتن!!اول مواض!!يع البيئي!!ة الحض!!رية ف!!ي إذاع!!ة بس!!كرة عل!!ى % 01,80مبح!!وثين بنس!!بة  03و

تق!!ول بتن!!اول   % 30,11مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة  50الص!!عيد ا,قليم!!ي، ف!!ي نج!!د 

تتن!اول مواض!يع % 25,90مبحوثا بنسبة  43عية بإذاعة بسكرة الجھوية، إذ نجد مواضع البيئية الطبي

تتن!اول مواض!يع البيئي!ة عل!ى % 03,61مبحوثين بنس!بة  06البيئية الطبيعية على المستوى المحلي، و

يق!!ول بتن!!اول مواض!!يع البيئي!!ة الطبيعي!!ة عل!!ى % 0,60المس!!توى ال!!وطني، ومبح!!وث واح!!د بنس!!بة 

تقول بتناول مواض!يع % 24,07مبحوثا من إجمالي أفراد العينة  40كما أن ھناك  .المستوى ا,قليمي



 

تتن!اول مواض!يع البيئي!ة البش!رية عل!ى المس!توى % 19,87مبحوث!ا بنس!بة  33البيئية البش!رية إذ نج!د 

    . المحلي

  

  :يوضـح أھـداف المواضيـع البيئيـة في إذاعـة بسكرة الجھوية) 17(جدول رقم
  

  
  التكـرار              

  ا&ھداف
 %النسبــة   التكــرار

  %47,59  79  معرفيــة

 %51,80  86  تربـويــة

  %00,60  01  ترفيـھيــة

  %00  00  أخـرى تذكـر

 %100  166  المجمــوع

  

والموضح &ھداف المواض!يع البيئي!ة المقدم!ة ف!ي ) 17(من خ6ل القراءة ا,حصائية للجدول          

يؤك!دون % 51,80مبحوث!ا م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة  86نج!د أن ھن!اك إذاعة بسكرة الجھوي!ة 

مبحوث!ا م!ن  79على أن المواضيع البيئي!ة المقدم!ة ف!ي إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة ذات أھ!داف تربوي!ة، و

يق!!رون ب!!أن أھ!!داف المواض!!يع البيئي!!ة معرفي!!ة، ف!!ي ح!!ين نج!!د % 47,59إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة 

يش!!ير ب!!أن المواض!!يع البيئي!!ة ف!!ي إذاع!!ة % 0,60جم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة مبح!!وث واح!!د فق!!ط م!!ن إ

  .بسكرة الجھوية ذات أھداف ترفيھية

نستنتج من خ6ل القراءات ا,حصائية لھذا الجدول ب!أن أعل!ى نس!بة تخ!ص أھ!داف المواض!يع  -

م!س البيئية مثلتھا ا&ھداف التربوية، وذلك راجع لك!ون الجان!ب الترب!وي جان!ب حس!اس ج!دا ي



 

ا&طف!ال خاص!ة والش!باب ك!ذلك، وھ!ذا م!!ا جع!ل إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة تھ!تم بالمواض!!يع ذات 

 .الصيغة التربوية

  :يوضح المعالجة ا#ع%مية لقضايا البيئية في إذاعة بسكرة الجھوية) 18(جدول رقم
  

  
  التكـرار               

     المعـالجـة  
  

 %النـسبـة   التـكـرار

  %14,45  24  كـافيـة

 %44,57  74  متوسطـة

  %40,96  68  غيـر كافيـة

 %100  166  المجمــوع

      

 

تبين ا&رقام الواردة في ھذا الجدول المعالجة ا,ع6مية لمواضيع البيئية في إذاع!ة بس!كرة             

يؤك!!دون عل!!ى أن % 44,57مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة  74إذ نج!!د أن ھن!!اك  الجھوي!!ة،

مبحوثا من إجمالي  68عالجة ا,ع6مية البيئية في إذاعة بسكرة الجھوية تكون بصورة متوسطة، والم

تق!!ر ب!!أن المعالج!!ة ا,ع6مي!!ة بإذاع!!ة بس!!كرة للمواض!!يع البيئي!!ة كان!!ت % 40,96أف!!راد العين!!ة بنس!!بة 

ب!أن يش!يرون % 14,45مبحوثا من إجمالي أفراد العين!ة بنس!بة  24بصورة غير كافية في حين ھناك 

  .المعالجة ا,ع6مية لقضايا البيئية كانت بصورة كافية

ون6حظ أن أعلى نسبة كانت تمثلھا المعالجة ا,ع6مية لقضايا البيئية بصورة متوسطة وھ!ذا م!ا       

يمكننا من القول أن إذاعة بسكرة يمكن إعطاءھا درجة الوسط ف!ي معالجتھ!ا لقض!ايا البيئي!ة، وھ!ذا م!ا 



 

ذوي ا�ختصاص من العاملين با,ذاعة، كما أن أصحاب الحصص البيئي!ة أيض!ا  يمكن تفسيره بنقص

  .ليسوا من أھل ا�ختصاص، أيضا البرامج البيئية المقدمة في حد ذاتھا بإذاعة بسكرة الجھوية

  

  

  

  

  

  :ةـع البيئيـاول المواضيـة في تنـة المستخدمـيوضح اللغ) 19(جدول رقم
  

  
  التكـرار

  اللغة المستخدمة
 %النسـبـة   لتكــرارا

  %88,55  147  بسيطــة

 %06,62  11  غـامضـة

  %04,81  08  معقــدة

 %100  166  المجمـوع
      

 

  .يبين الجدول أع6ه اللغة المستخدمة في تناول المواضيع البيئية بإذاعة بسكرة الجھوية        

ف!!راد العين!!ة بنس!!بة مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أ 147م!!ن خ!!6ل الق!!راءة ا,حص!!ائية نج!!د ب!!أن ھن!!اك  -

يؤكدون على أن اللغة المستخدمة في تناول المواضيع البيئي!ة بس!يطة كم!ا أن ھن!اك % 88,55

يق!!!رون ب!!!أن اللغ!!!ة المس!!!تخدمة ف!!!ي تن!!!اول % 06,62مبحوث!!!ا م!!!ن إجم!!!الي أف!!!راد العين!!!ة  11



 

مبح!!!وثين م!!!ن إجم!!!الي أف!!!راد العين!!!ة بنس!!!بة  08المواض!!!يع البيئي!!!ة غامض!!!ة ف!!!ي ح!!!ين ھن!!!اك 

  .يعبرون على أن اللغة المستخدمة في تناول المواضيع البيئة معقدة% 04,81

وانط6قا مما سبق يتضح لنا بأن اللغة المستخدمة في تن!اول المواض!يع البيئي!ة كان!ت بس!يطة، وذل!ك   

لحرص ا,ذاعة الدائم على إيصال المعلومة لجميع فئات المستمعين وعلى اخ!ت6ف مس!توياتھم بقص!د 

  .توعيتھم

  :يوضح المعالجة ا#ع%مية للمواضيع البيئية واللغة المستخدمة فيھا) 20(مجدول رق
             

المعالجة        
ا,ع6مية 

  لقضايا البيئية
اللغ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ـة 

  المستخدمة

  المجمـوع  غير كافيـة  متوسطـة  كـافيـة 

 %  ع %  ع %  ع %  ع

  %92,16  153  %34,37  58  %43,37  72  %13,85  23  بسـيطـة

  %04,21  07  %01,20  02  %03,01  05  %00  00  غامضـة

  %03,61  06  %02,40  04  %01,20  02  %00  00  مـعقـدة

  %100  166  %38,53  64  %47,58  79  %13,85  23  المجمـوع
  .يوضح المعالجة ا,ع6مية للمواضيع البيئية واللغة المستخدمة في ھذه البرامج       

يقرون بأن المعالج!ة ا,ع6مي!ة للمواض!يع % 47,58مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة  79ھناك 

يش!يرون ب!أن المعالج!ة ا,ع6مي!ة % 43,37مبحوث!ا بنس!بة  72البيئية كانت بدرج!ة متوس!طة إذ نج!د 

  .للمواضيع البيئية كانت بصورة متوسطة مع بساطة اللغة المستخدمة

يع البيئي!!ة بص!!ورة يؤك!!دون عل!!ى أن المعالج!!ة ا,ع6مي!!ة للمواض!!% 03,01مبح!!وثين بنس!!بة  05 -

% 01,20متوس!!طة، واللغ!!ة المس!!تخدمة غامض!!ة، ومبح!!وثين اثن!!ين م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة 

  .يشيرون بأن المعالجة ا,ع6مية لقضايا البيئية كانت بصورة متوسطة وبلغة معقدة

  :دم نستشف أنـفمـن خ6ل كل ما تق

يق!!!رون ب!!!أن المعالج!!!ة ا,ع6مي!!!ة % 47,58مبحوث!!!ا م!!!ن إجم!!!الي أف!!!راد العين!!!ة بنس!!!بة  64ھن!!!اك  -

عل!ى أن % 43,93مبحوث!ا بنس!بة  58للمواضيع البيئية كانت بص!ورة غي!ر كافي!ة، إذ عب!ر ع!ن ذل!ك 

عل!!ى أن اللغ!!ة المس!!تخدمة معق!!دة، وأش!!ار % 02,40مبح!!وثين بنس!!بة  04اللغ!!ة المس!!تخدمة بس!!يطة، و

  .إلى أن اللغة المستخدمة غامضة% 01,20مبحوثين اثنين بنسبة 



 

تؤك!!د ب!!أن المعالج!!ة % 13,85مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة  23ف!!ي ح!!ين نج!!د أن  -      

ا,ع6مي!!ة للمواض!!يع البيئي!!ة بإذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة كافي!!ة، وعب!!ر أيض!!ا عل!!ى أن اللغ!!ة المس!!تخدمة 

  .بسيطة

ث!ر بص!ورة متوس!طة انط6قا مما سبق ذكره ن6حظ أن المعالجة ا,ع6مية للمواض!يع البيئي!ة تك!ون أك

  .وأن اللغة المستخدمة في ذلك لغة بسيطة

وبالفعل فنظرا لبساطة اللغة المس!تخدمة ي!تمكن المس!تمعين م!ن فھ!م ك!ل المواض!يع البيئي!ة المطروح!ة 

  .تقريبا

  :في إذاعة بسكرة الجھوية يوضح المواضيع البيئية التي ينبغي معالجتھا) 21:(جـدول رقـم
  

  الـتكرار
  المواضيع

  الجة المع
  

 %النسبــة   التكـــرار

  %28,91  48  البيئــة والتلـوث

 %44,57  74  التلوث والصحـة

  %22,89  38  البيئـة الحضريـة

  %03,61  06  أخـرى تـذكـر

 %100  166  المـجمــوع

        

 

رة المواضيع التي ينبغي معالجتھا في إذاعة بس!ك) 21(تمثل المعطيات الواردة في الجدول رقم        

عل!!ى أن المواض!!يع الت!!ي % 44,57مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة  74الجھوي!!ة، إذ يعب!!ر 

مبحوث!ا  48ينبغي، معالجتھا فيما يخص البرامج البيئية ھي مواضع التلوث والصحة، في ح!ين ھن!اك 



 

ة يق!!رون ب!!أن المواض!!يع الت!!ي يج!!ب معالجتھ!!ا ھ!!ي البيئي!!% 28,91م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة 

يش!!!يرون إل!!!ى أن % 22,89مبحوث!!!ا م!!!ن إجم!!!الي أف!!!راد العين!!!ة بنس!!!بة  38والتل!!!وث، ونج!!!د أيض!!!ا 

 .المواضيع التي يمكن معالجتھا ھي مواضيع البيئية الحضرية

تؤك!د ب!أن المواض!يع الت!ي ينبغ!ي،  %03,61مبحوثين من إجمالي أفراد العينة بنسبة 06في حين نجد 

  ....وث على اخت6ف أنواعه، المشك6ت البيئة المحليةمعالجتھا ھي مواضيع أخرى منھا التل

من خ6ل ما سبق نخرج بنتيجة مؤداھا أن التلوث و الصحة تعتب!ران م!ن أھ!م المواض!يع الت!ي ينبغ!ي 

معالجتھ!!ا ف!!ي ب!!رامج البيئ!!ة بإذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة، باعتبارھم!!ا موض!!وعان مھم!!ا يميس!!ان ص!!حة 

  .ا,نسان بالدرجة ا&ولى

  

  :يوضح طابع البرامج البيئية المقدمـة بإذاعـة بسكـرة الجھويـة) 22(مجدول رق     

  

  
  التكـرار

  البيئية طابع البرامج
 %النسبــة   التكــرار

  %19,87  33  علمــي

 %70,48  117  وقائــي

  %09,63  16  ع6جــي

 %100  166  المجمـوع

 

  

    



 

  :قدمة في إذاعة بسكرة الجھوية ما يليالبيئة الم البرامج  تشير المعطيات الموضحة لطابع        

تق!ر ب!أن الط!ابع الب!رامج المقدم!ة ف!ي  %70,48مبحوثا من إجمالي أف!راد العين!ة بنس!بة  117ھناك  -

 %19,87مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنس!بة  33ا,ذاعة الجھوية بسكرة وقائي، في حين نجد أن 

تش!ير  % 09,63مبحوث!ا بنس!بة  16مي،كم!ا أن ھن!اك ة ف!ي ا,ذاع!ة علي!البيئالب!رامج تؤكد بأن ط!ابع 

  .بأن البرامج المقدمة في إذاعة بسكرة الجھوية ذات طابع ع6جي

وانط6قا مما سبق قوله يمكن ا,شارة إلى أن أعلى نس!بة خاص!ة بط!ابع الب!رامج المقدم!ة ف!ي ا,ذاع!ة 

عام!!ل الوق!!ائي ا&ھ!!م، و&ن الجھوي!!ة بس!!كرة يمثلھ!!ا الط!!ابع الوق!!ائي، ويرج!!ع الس!!بب ف!!ي ذل!!ك لك!!ون ال

  .الوقاية خير من الع6ج

  

  

  

  

  

  

  

  :الجھوية رةـة في إذاعة بسكـية المقدمـح البيئـادة من النصائـة ا!ستفـيوضح درج) 23(جدول رقم

          
  التكـرار                 

             ا�ستفـادة
  

 %النسبــة   التكــرار

  %24,69  41  دائـمـا

 %65,66  109  أحيـانـا

  %09,63  16  أستفيـد� 

 %100  166  المـجمـوع

      



 

 

تصور المعطيات الواردة في الجدول الموضح لدرجة ا�ستفادة من النصائح البيئية المقدمة،           

يقرون بأنھم أحيان!ا م!ا يعمل!ون  %66،65 مبحوثا من إجمالي أفرد العينة بنسبة 109إذ نجد أن ھناك 

  .في إذاعة بسكرة بالنصائح المقدمة

يؤك!!دون ب!!أنھم دائم!!ا يعمل!!ون   %24,69مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة  41ف!!ي ح!!ين نج!!د 

�  %09,63مبحوث!ا م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة  16كم!ا عب!ر. بالنصائح البيئية المقدمة با,ذاعة

  . تعمل بالنصائح البيئة المقدمة

ل بأن أعلى نس!بة خاص!ة بدرج!ة ا�س!تفادة م!ن النص!ائح البيئي!ة من خ6ل كل ما تقدم ذكره يمكن القو

  .المقدمة في إذاعة بسكرة الجھوية كانت أحيانا فقط

  

يوضح المش5ك%ت البيئي5ة الت5ي غي5ر س5لوكه اتجاھھم5ا بع5د ا!س5تماع للب5رامج ) 24(جدول رقم      
  :ا#ذاعية

  
      

  كرارـالت     
  المتغيرات

 %النـسبـة   التكــرار

  %40,36  27  مــادائ

 %15,66  26  أحيـانـا

  %43,97  73  � تعمــل

 %100  166  المجمـوع

  

  



 

 

تشير المعطي!ات ال!واردة ف!ي ھ!ذا الج!دول والموض!حة للمش!ك6ت الت!ي غي!ر المس!تمع س!لوكه          

  .اتجاھھا بعد ا�ستماع للبرامج ا,ذاعية بإذاعة بسكرة الجھوية

يق!!ر ب!!أن س!!لوكه غي!!ر تج!!اه مش!!ك6ت % 43,97اد العين!!ة بنس!!بة مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!ر 73فھن!!اك 

مبحوثا من إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة  67الصحة، وذلك بعد استماعه لبرامج ا,ذاعة، وھناك أبضا 

تقر بأنھا غيرت سلوكھا تجاه مش!كل التل!وث بأنواع!ه بع!د اس!تماعھا لب!رامج إذاع!ة بس!كرة % 40,36

تق!ر بأنھ!ا ق!د غي!!رت % 15,66ث!!ا م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!!بة مبحو 26ف!ي ح!ين عب!ر . ھوي!ةجال

  .سلوكھا تجاه مشكل استنزاف الموارد، وذلك بعد استماعھا لبرامج البيئية في إذاعة بسكرة الجھوية

ون6حظ من خ6ل ما سبق أن أعلى نسبة قد غيرت سلوكھا تجاه المشك6ت الص!حية نظ!را لم!ا لھ!ا    

  .من أھمية

  :يوضـح فوائـد البرامـج الخاصة بأمـراض التلـوث) 25:(ول رقمجـد        

        
    التكـرار               

  الفائدة من 
                البرامج

 %النسبــة   التكــرار

  %77,71  129  الوقـايـة

 %09,63  16  العــ6ج

  %12,65  21  حـل المشكـ6ت البيئيـة

 %100  166  المجمـوع

       



 

 

  .توضح معطيات الجدول أع6ه فوائد البرامج الخاصة بأمراض التلوث           

عل!ى أن عام!ل الوقاي!ة يعب!ر م!ن أھ!م % 77,71مبحوثا م!ن إجم!الي أف!راد العين!ة بنس!بة  129عبر  -

ب!أن % 12,65مبحوث!ا بنس!بة  21الفوائد الخاصة بالبرامج المتعلقة بأمراض التلوث، ف!ي ح!ين أش!ار 

مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي  16المش!!ك6ت البيئي!!ة م!!ن فوائ!!د الب!!رامج المتعلق!!ة ب!!أمراض التل!!وث، وعب!!ر  ح!!ل

  .الخاصة بأمراض التلوث ھو من فوائد البرامج بأن الع6ج% 09,63أفراد العينة بنسبة 

مما سبق ذكره يمكن الخروج بنتيجة مفادھا أن أعلى نسبة مثلھا عام!ل الوقاي!ة باعتب!اره م!ن أھ!م      

  .لفوائد المتعلقة ببرامج أمراض التلوثا

وھذا ما يفسر أن طبيعة البرامج البيئي!ة المقدم!ة للمس!تمع بإذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة ھ!ي ب!رامج ط!ابع   

  .وقائي أكثر

  :ةـج أو حصص بيئية في ا#ذاعـود برامـرورة وجـح ضـيوض) 26(جدول رقم
  

  
  التكـرار               

  وجود البرامج
 %نسبــة ال  التكــرار

  %100  166  ضـروري

 %00  00  نوعـا ما

  %00  00  غير ضروري

 %100  166  المجمـوع

     

تش!!ير المعطي!!ات ال!!واردة ف!!ي ھ!!ذا الج!!دول الموض!!ح لض!!رورة أو ع!!دم ض!!رورة وج!!ود حص!!ص      

  .بيئية في إذاعة بسكرة الجھوية



 

في ا,ذاعة، وھ!ذا يرج!ع نجد أن أغلب أفراد العينة أشار إلى ضرورة وجود برامج أو حصص بيئية 

إلى إحساس ا&فراد بالخطر الذي يھدد البيئية من مشك6ت بيئية عدة � نراھ!ا إ� ت!زداد وتتف!اقم يوم!ا 

وبالتالي ضرورة نشر وعي بيئي والعمل على غرس ق!يم التربي!ة البيئي!ة ف!ي نف!وس ا&ف!راد . بعد آخر

متنوع!ة ف!ي إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة  بشتى الطرق والتي تعتب!ر إح!داھا ض!رورة إدراج حص!ص بيئي!ة

  .  باعتبارھا إع6مية في متناول جميع ا&فراد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ا�قتراحات المقدمة لتحسين مستوى الحصص ) 27(توضح القراءة ا,حصائية للجدول رقم         

  .البيئية في إذاعة بسكرة الجھوية

أدرجوا اقتراح تمثل في ضرورة ا�ھتمام   %43,97بنسبة  مبحوثا من إجمالي أفراد العينة 73فنجد 

  .بالبرامج الخاصة بالتوعية البيئية بالدرجة ا&ولى

فقد أشاروا إلى ض!رورة و أھمي!ة استض!افة    %20,48مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة 34أما 

  .أھل ا�ختصاص في البيئة خ6ل تقديم البرامج الخاصة بالبيئة

يقترحون زي!ادة س!اعات الحص!ص البيئ!ة  %17,46مبحوثا من إجمالي أفراد العينة بنسبة 29كما نجد

 %08,43مبحوث!!ا م!!ن إجم!!الي أف!!راد العين!!ة بنس!!بة  14المبرمج!!ة ف!!ي إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة، ھن!!اك 

مبح!!وثين م!!ن إجم!!الي  08يش!!يرون إل!!ى تعمي!!ق محت!!وى الب!!رامج وا�ھتم!!ام بمش!!اكل البيئ!!ة المحلي!!ة، و

يؤك!!!دون عل!!!ى ض!!!رورة استض!!!افة المس!!!ئولين ف!!!ي المج!!!ال ,عط!!!اء  %04,81ن!!!ة بنس!!!بة أف!!!راد العي

 %0,60إحصائيات خاصة بالبيئة والتلوث،في حين نجد مبحوث واحد من إجمالي أفراد العينة بنس!بة 

يقت!!رح تق!!ديم أو استض!!افة أش!!خاص م!!ن الواق!!ع أو ف!!رد م!!ن أف!!راد المجتم!!ع ال!!ذين اس!!تفادوا فع!!6 م!!ن 

مشك6ت البيئة من خ6ل ا,ذاعة نج!د نف!س الس!نة تق!ر بض!رورة التعم!يم ف!ي ط!رح  البرامج وعالجوا

نفس النسبة اقترح!ت . مشاكل البيئة و أثرھا على المجتمع و الزيادة في المدة و النقاش مع المختصين

ضرورة ا�ھتمام بالحصص البيئية ا,ذاعية بفئة ا&طفال خاص!ة باعتب!ارھم م!ن س!يحافظ عل!ى البيئ!ة 

ونفس النسبة تؤك!د عل!ى ض!رورة تكش!ف الحم!6ت التوعوي!ة، كم!ا أن نف!س النس!بة تؤك!د أيض!ا  .أو�

عل!!ى ض!!رورة تكثي!!ف الب!!رامج الخاص!!ة بمواض!!يع البيئ!!ة وع6قتھ!!ا ب!!ا&فراد م!!ع محاول!!ة تق!!ديم أمثل!!ة 

نف!س النس!!بة تق!ر بض!رورة ا�س!!تعانة با&س!اتذة المختص!!ين ف!ي مج!!ال . واقعي!ة ت!ؤثر ف!!ي ال!رأي الع!!ام

والنس!!بة نفس!!ھا تقت!!رح . قص!!د إث!!راء المواض!!يع البيئي!!ة وإعطاءھ!!ا تحل!!ي6 بن!!اءا ومفي!!دا أكث!!ر. ئ!!ةالبي

تق!دم ملخص!ا " البيئ!ة ف!ي دقيق!ة" ضرورة تخصيص فترة قصيرة خاصة بالبيئة كل يوم ولتكن بعن!وان

  .&ھم المواضيع البيئية

  

  

  

  : نتـائـج الــدراسـة 

ج ذات قيمة علمية، وذل!ك قص!د ا,جاب!ة عل!ى التس!اؤ�ت أو تھدف أي دراسة إلى التوصل لنتائ       

أم!!ا فيم!!ا يخ!!ص الدراس!!ة الراھن!!ة . البرھن!!ة ع!!ن الفرض!!يات الت!!ي وض!!عھا الباح!!ث ف!!ي بداي!!ة البح!!ث



 

والمتعلق!!ة ب!!دور ا,ع!!6م المحل!!ي ف!!ي نش!!ر ال!!وعي البيئ!!ي، فإنھ!!ا تھ!!دف إل!!ى الكش!!ف ع!!ن دور إذاع!!ة 

تفريغ البيانات وتحليلھا من منظ!ور   وبعدھا قمنا بعمليتي. بسكرة في تكوين وعي بيئي لدى مستمعيھا

  . سوسيولوجي تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي لھا ع6قة بمشكلة البحث

  :النتـائـج المتعلقـة بالبيانـات الشخصيـة -

م!!ن خ!!6ل البيان!!ات المتحص!!ل عليھ!!ا والمتعلق!!ة بخص!!ائص أف!!راد العني!!ة يتض!!ح أن نس!!بة   

كم!ا تب!ين % 37,55إجمالي أف!راد العين!ة ھ!م ذك!ور، بالمقاب!ل نج!د نس!بة ا,ن!اث تق!در  من% 61,44

تت!!راوح % 20,48س!!نة، ونس!!بة  30-20تت!!راوح أعم!!ارھم م!!ابين %  59,03ا,حص!!ائيات أن نس!!بة 

  .سنة 50-41تتراوح أعمارھم من % 10,84 سنة، تم تلتھا نسبة  40-31أعمارھم من 

م!!ن ذوي المس!!توى الج!!امعي، وأيض!!ا نس!!بة % 42,16نج!!د نس!!بة في أم!!ا بالنس!!بة للمس!!توى الدراس!! -

للمس!توى % 06,62للمس!توى المتوس!ط، نس!بة % 15,66ذوي المستوى الث!انوي، ونس!بة % 28,31

  .من ذوي المستوى ا&مي% 07,22ا�بتدائي وأخير نسبة 

  جھوية؛ أنماط وعادات ا�ستماع لبرامج إذاعة بسكرة ال: نتائـج السؤال البحثـي ا*ول* 

نس!تمع لب!رامج ا,ذاع!ة خاص!ا، تلتھ!ا نس!بة % 49,39وج!د أن نس!بة ) 05(من خ!6ل الج!دول رق!م  -

ممن يستمع دائما لبرامج % 14,45نادرا ما نستمتع لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية، ونسبة % 36,14

  .ا,ذاعة

يتابعونھ!ا % 57,22نسبة  أما بالنسبة &ماكن ا�ستماع لبرامج إذاعة بسكرة الجھوية فإنه اتضح أن -

  تؤكد أن متابعتھا للبرامج تكون في% 22,28في المنزل، ونسبة 

  

أماكن متعددة، كالمقھى والمح6ت التجارية، ا,قامات الجامعية، سيارات ا&جرة، الحاف6ت، قاع!ات  

  .الرياضية والمزرعة

يك!ون % 02,40ونس!بة  ممن يستمعون لب!رامج ا,ذاع!ة ف!ي الس!يارة% 18,07كما وجد أن نسبة     

  .استماعھا للبرامج في النادي

يت!!ابعون ب!!رامج إذاع!!ة % 60,84تب!!ين لن!!ا أن نس!!بة ) 08(م!!ن خ!!6ل الق!!راءة الكمي!!ة للج!!دول رق!!م  -

يتابعونھا في الفترات المسائية، بينما وج!دنا % 19,87الزيبان الجھوية في الفترات الصباحية، ونسبة 

  .فترات الليليةتتابع البرامج في ال% 19,27نسبة 

تفض!ل % 22,28تفضل ا�ستماع للبرامج الثقافي!ة، كم!ا وج!دنا أن نس!بة % 48,19وجدنا أن نسبة  -

تفض!!!ل ا�س!!!تماع للب!!!رامج % 18,67ا�س!!!تماع إل!!!ى الب!!!رامج الديني!!!ة، ف!!!ي ح!!!ين وج!!!دنا أن نس!!!بة 



 

أش!ارت % 04,21مم!ن يفض!لون الب!رامج السياس!ية ونس!بة % 06,62الترفيھية،كما وج!دنا أن نس!بة 

  .إلى تفضي6ت مختلفة كالبرامج العلمية، ا�جتماعية            الرياضية، ا&خبار

  اھتمام إذاعة بسكرة الجھوية بالبرامج البيئية؛: نتائـج السـؤال البحثـي الثانـي* 

تؤك!د % 24,09ت!رى ب!أن ا,ذاع!ة تھ!تم ب!البرامج البيئي!ة أحيان!ا، ونس!بة % 56,62وجدنا أن نس!بة  -

تق!ر ب!أن ا�ھتم!ام ب!البرامج البيئي!ة % 19,27ا,ذاعة نادرا م!ا تھ!تم ب!البرامج البيئي!ة، ونس!بة  على أن

  .يكون دائما في ا,ذاعة

ترى بأن البرامج البيئية ف!ي إذاع!ة بس!كرة % 47,59تبين لنا أن نسبة ) 12(من خ6ل الجدول رقم  -

ب!أن الب!رامج البيئي!ة ف!ي ا,ذاع!ة  ت!رى% 36,14الجھوية تقدم فقط في المناسبات، في ح!ين أن نس!بة 

  .أن تناول المواضيع البيئية في ا,ذاعة يكون يوميا% 16,26يكون ظرفيا فقط، وترى نسبة 

ترى بأن تناول المواضيع البيئية يتم من خ6ل الحص!ص الخاص!ة بالبيئ!ة، % 39,15وجد أن نسبة  -

  ية يتم ترى أن المواضيع البيئية في إذاعة بسكرة الجھو 38,55ونسبة 

  

  

ة يك!ون ترى بأن تناول البيئ% 22,28تناولھا من خ6ل المح6ت ا,ع6مية، في حين وجدنا أن نسبة 

  .من خ6ل النشرات ا,خبارية

ت!!رى ب!!أن المواض!!يع البيئي!!ة ا&كث!!ر % 43,37تب!!ين م!!ن خ!!6ل الدراس!!ات الميداني!!ة أن نس!!بة  -      

تق!ر ب!أن % 28,91الحض!رية، ف!ي ح!ين وج!دنا أن نس!بة تناو� بإذاعة بسكرة الجھوية متعلق!ة بالبيئ!ة 

ت!رى أن المواض!يع % 26,50المواضيع البيئية ا&كثر تناو� تمس البيئ!ة الطبيعي!ة، ووج!دنا أن نس!بة 

  .البيئية ا&كثر تناو� ھي مواضيع تخص البيئة البشرية

&كث!!ر تن!!او� ف!!ي وغيرھ!!ا ھ!!ي ا... ا�جتماعي!!ة، الرياض!!ية: ت!!رى،  أن المواض!!يع%  01,20ونس!!بة -

  .إذاعة بسكرة الجھوية

ت!!رى ب!!أن تن!!اول المواض!!يع البيئي!!ة م!!ن % 80,72تب!!ين لن!!ا أن نس!!بة ) 15(م!!ن خ!!6ل الج!!دول رق!!م  -

ت!رى أن تن!اول % 13,85طرف ا,ذاعة يكون على المس!توى الحل!ي فق!ط، ف!ي ح!ين وج!دنا أن نس!بة 

ؤك!د عل!ى أن تن!اول المواض!يع البيئي!ة ت% 05,42المواضيع البيئية يتم على المستوى الوطني ونس!بة 

  .يكون على المستوى ا,قليمي

  :الھدف من المواضيع البيئية: نتائج السؤال البحثي الثالث* 



 

عل!ى أنھ!ا أھ!داف تربوي!ة بينم!ا ت!رى %  50,80 بالنسبة للھدف من المواض!يع البيئي!ة فت!رى نس!بة  -

بأن المواض!يع % 00,66بينما ترى نسبة  تقر بأن أھداف المواضيع البيئية معرفية،% 59,,47نسبة 

  .البيئية ذات أھداف ترفيھية

تؤكد على أن المعالجة ا,ع6مي!ة لمواض!يع % 44,57وجدنا أن نسبة ) 18(من خ6ل الجدول رقم  -

ب!أن المعالج!ة ا,ع6مي!ة تك!ون بص!ورة % 40,96البيئية تكون بصورة متوسطة، في حين تق!ر نس!بة 

  .أن المعالجة ا,ع6مية لمواضيع البيئية كانت بصورة كافية% 14,45بة غير كافية، بينما ترى نس

تؤك!!د عل!!ى أن اللغ!!ة المس!!تخدمة ف!!ي تن!!اول المواض!!يع البيئي!!ة ھ!!ي لغ!!ة % 88,55وج!!دنا أن نس!!بة  -

تق!را ب!أن % 04,81بأن اللغة المستخدمة غامضة، في ح!ين أن نس!بة % 06,62بسيطة، وترى نسبة 

  .المواضيع البيئية معقدة اللغة المستخدمة في تناول

أن!ه م!ن ب!ين المواض!يع ا&كث!ر أھمي!ة ب!البرامج البيئي!ة ھ!ي مواض!يع تخ!ص % 44,54وترى نسبة  -

أن البرامج البيئي!ة والتل!وث ھ!ي ا&ھ!م، وت!رى نس!بة % 28,91التلوث والصحة، في حين ترى نسبة 

الحض!رية، بينم!ا ت!رى نس!بة أن البرامج التي يمكن معالجتھا ھي الخاصة بمواضيع البيئية % 22,89

  .أن المواضيع التي ينبغي معالجتھا ھي التلوث بمختلف أنواعه والمشك6ت البيئية المحلية% 03,61

تق!ول ب!أن % 19,87أن البرامج المقدمة ذات ط!ابع وق!ائي، بينم!ا ج!اءت نس!بة % 70,48ترى نسبة 

إل!!ى الب!!رامج ذات ط!!ابع تش!!ير % 09,63الب!!رامج المقدم!!ة ذات ط!!ابع علم!!ي ف!!ي ح!!ين ج!!اءت نس!!بة 

  .ع6جي

تق!!ر ب!!أنھم يعمل!!ون 65,66% بالنس!!بة لت!!أثير الب!!رامج البيئي!!ة عل!!ى س!!لوك المس!!تمعين فج!!اءت نس!!بة

بأنھ!!ا تح!!اول ا�س!!تفادة م!!ن النص!!ائح البيئي!!ة % 24,69بالنص!!ائح البيئي!!ة المقدم!!ة، بينم!!ا ت!!رى نس!!بة 

  .البيئية المقدمةبأنھا � تعمل بالنصائح  09,63%في تقر نسبة . بصورة دائمة

تق!ر ب!أن س!لوكاتھم تغي!رت   %43,47وبالنسبة للذين غيروا من س!لوكاتھم تج!اه البيئ!ة، ج!اءت نس!بة 

بينم!ا ج!اءت . فيما يتعل!ق بالمش!ك6ت الخاص!ة بالص!حة بع!د ا�س!تماع لب!رامج إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة

  .كالماء والطاقة مث6تقر بأنھا غيرت سلوكاتھا خاصة تجاه شكل استنزاف الموارد  %40,36نسبة

عب!رت عل!ى أن  % 77,71أما فيما يتعلق با&ھداف الخاصة بالوقاي!ة م!ن أم!راض التل!وث ف!إن نس!ب

  .عامل الوقاية يعتبر من فوائد وأھداف البرامج الخاصة بالتلوث

 %09,63بأن حل المشك6ت البيئية يعتبر أھم ھ!دف، وت!رى نس!بة  %12,25 في حين أشارت نسبة 

  .رامج الخاصة بالتلوث يعتبر ع6جيابأن ھدف الب



 

تب!!ين أن وج!!ود ب!!رامج أو حص!!ص بيئي!!ة ف!!ي ا,ذاع!!ة يعتب!!ر أم!!را ) 26(م!!ن خ!!6ل الج!!دول رق!!م    

  .ضروريا

  

  

  

  :وعمومـا نخلص إلـى مـايلـي

أكدت ھذه الدراسة بأن أكبر نسبة لمستمعي، إذاعة بسكرة الجھوية ھم من جنس الذكور وذل!ك         

س!نة بأنھ!ا الفئ!ة ا&كث!ر  30-20م!ن  وبالنسبة لعامـل السـن فقـد جاءت فئـة الشبـاب ،%61,41بنسبة 

اس!!تماعا، أم!!ا فيم!!ا يتعل!!ق بالمس!!توى التعليم!!ي لمس!!تمعي إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة فق!!د ك!!ان م!!ن ذوي 

   .%42,16المستوى الجامعي بنسبة 

ي!تم م!ن قب!ل ا&ف!راد غالب!ا فق!ط، بينت الدراس!ة الميداني!ة أن ا�س!تماع لب!رامج إذاع!ة بس!كرة الجھوي!ة 

وأن ا�س!تماع لھ!ذه الب!رامج غالب!ا م!ا ي!تم ف!ي المن!زل وھ!ذا م!ا  %49,39وھذا م!ا أك!دت علي!ه نس!بة 

  . %60,84ويتم ا�ستماع في الفترات الصباحية، حيث عبرت عن ذلك نسبة  %57,22تؤكده نسبة 

  .% 48,19سبة بالنسبة للبرامج ا&كثر متابعة كانت البرامج الثقافية بن -

م!!ن خ!!6ل ھ!!ذه الدراس!!ة تب!!ين أن إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة تھ!!تم ب!!البرامج البيئي!!ة أحيان!!ا فق!!ط، وھ!!ذا م!!ا 

. وھ!!ذا م!!ا يع!!زي إل!!ى نق!!ص الب!!رامج البيئي!!ة ف!!ي إذاع!!ة بس!!كرة الجھوي!!ة %56,62عب!!رت عن!!ه نس!!بة 

، وأن تب!ادل %47,59وا�ھتمام يك!ون ف!ي مناس!باتيا أي ف!ي المناس!بات الخاص!ة وھ!ذا م!ا ق!در نس!بة 

  .%39,15المواضيع البيئية يتم من خ6ل الحصص الخاصة وھذا عبرت عنه نسبة 

وأن المواضيع ا&كثر تناو� ف!ي ھ!ذه الحص!ص تتعل!ق بالبيئ!ة الحض!رية، وأن ھ!ذه المواض!يع البيئي!ة 

  . % 80,72المتناولة تأخذ الطابع المحلي، حيث عبرت عنھا نسبة 

المواضيع البيئية ذات أھداف تربوي!ة، وأن معالجتھ!ا للقض!ايا البيئي!ة  تؤكد بأن %51,80جاءت نسبة 

، واللغة المستخدمة في ذلك ھ!ي لغ!ة بس!يطة، % 44,57كانت بصورة متوسطة، وھذا ما أكدته نسبة 

أن التل!!وث والص!!حة يعتب!!ران م!!ن أھ!!م  %44,57وت!!رى نس!!بة . ب!!ذلك %88,55حي!!ث أق!!رت نس!!بة 

  .بسكرة تناولھاالمواضيع التي ينبغي على إذاعة 

  

  



 

ت!!رى ب!!أن الط!!ابع الغال!!ب عل!!ى الب!!رامج المقدم!!ة ف!!ي ا,ذاع!!ة ھ!!و الط!!ابع  %70,48كم!!ا أن نس!!بة  -

  . الوقائي

تق!ر ب!أن عملھ!ا بھ!ذه % 65,66أما فيما يتعلق بدرجة ا�ستفادة من النص!ائح المقدم!ة فج!اءت نس!بة  -

س!!تمعين س!!لوكھم اتجاھھ!!ا ھ!!ي وم!!ن ھ!!ذه المش!!ك6ت الت!!ي ع!!دل جمھ!!ور الم. النص!!ائح يك!!ون أحيان!!ا

 . % 43,97المشك6ت الصحية بنسبة

وبالنسبة للبرامج الخاصة ب!أمراض التل!وث فق!د ج!اء عام!ل الوقاي!ة ك!أھم م!ا يس!تفاد من!ه وذل!ك بنس!بة 

77,71. % 

وترى ا&غلبية الساحقة بضرورة وجود حصص بيئية في إذاعة بسكرة الجھوي!ة، وھ!ذا م!ا ي!دل عل!ى 

  .ن وإدراكھم &ھمية البيئة وضرورة المحافظة عليھاوعي جمھور المستمعي

     

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  :خـاتمـــــة
  

من خـ2ل دراستنـا ھـذه والمتعلقـة بـدور إذاعـة بسكQـرة فQي نشQـر الQوعي البيئQي، والنتـائQـج      

دى جمھـور المسQتمعين المتحصل عليھـا جـراء ذلك، توصلنا إلى أن درجـة الوعـي البيئي قـد زادت لـ

من خ2Qل مQا تقدمQـه إذاعQـة بسكQـرة الجھويQـة مQن برامQـج توعـويQـة بيئيQـة ونصائQـح، وإرشQـادات فQي 

  .مجـال حمايـة البيئـة والمحافظـة عليھا

فإذاعQQـة بسكQQـرة الجھويQQـة حاولQQت مQQن خ2QQل مQQا تضمنتQQـه مQQن بQQرامج بيئيQQة مختلفQQـة متضمنQQـة    

ـة تقQـي ا�فQـراد مQن مختلQـف ا�خطQـار وا�مQراض التQي تشQعبت مشQاربھا إرشـادات وقـائيـة وعـ2جي

خصوصا في وقتنـا ھذا، ساعيـة إلى تكـوين رصيد معرفـي وثقافـي فQي المجQـال البيئQي يجعلھQا بمنQأى 

عن ا�خطـار الناجمـة عن المشكـ2ت البيئيـة، من خـ2ل محاولـة بعض أفـراد العينة تغييQر سQلوكاتھم 

يئـة بالجانب اAيجQابي، علQـى الQـرغم مQن نقQص البرامQـج البيئيQـة، وعQـدم توافQـرھا أو طرحھQـا تجاه الب

  .بطريقـة مكثفـة، فمعظم البرامـج تأتي مناسباتيا فقـط

كمـا اتضـح من نتائـج الدراسQـة أن الھQـدف ا�ساسQـي مQن البQرامج البيئيQـة بإذاعQـة بسكQـرة ھQـو        

  .البيئي وخطورتـه، وھو جـانب ينبـغي تدعيمـهالتوعيـة بآثـار التلوث 

وفQQي نھايQQـة ھQQذه الدراسQQـة ينبغQQي أن نذكQQـر أن النتائQQـج التQQي توصQQلنا إليھQQا يمكQQـن أن تكـQQـون      

مؤشـرات جيـدة تفيـد في تطويـر البرامـج البيئيـة با/ذاعـة المحليـة بصQفة خاصQـة ووسـائQـل ا/عQـ2م 

يمكQQـن اAستفQQـادة منھQQا فQQي بحQQـوث قادمQQـة وذلQQك بفتQQـح المجQQـال أمQQـام  الجـزائريQQـة بصفQQـة عامQQة، كمQQا

الباحثين مـن بعد ا�خQـذ بھQذه الدراسQـة، وكQـذا فQي محاولQـة تطويQـر برامQـج إذاعـQـة بسكQـرة الجھويQـة 

QQـالمتعلقQQـق ـة بالبيئQQـة تحقيQQـة لمحاولQQـة بالبيئQQص الخاصQQف الحصQQـذا تكثيQQا، وكQQـرة بثھQQـع دائQQة وتوسي

  .دمـةـاية في أذھان ا�جيـال القـافـة بيئـثقترسيـخ 

�ن المطلQQQـوب فQQQي السنQQQـوات العشQQQـر القادمQQQـة اAرتقQQQـاء بالوعQQQـي البيئQQQي العQQQالمي والمحلQQQي إلQQQـى  

  ".ثـورة بيئيـة عالميـة  "مستويـات جـديـدة بمـا في ذلك اAنتقـال إلى مـرحلـة 

ن يشعـر العاملون بھذه البرامج أنھQم أصحQـاب رسالQـة كما أن العمـل في بـرامـج البيئـة يتطـلب أ      

ساميـة، فھـذا ا/يمان بقيمـة الرسـالـة التي يتحملون مسؤوليتھا يQدفعھم لبQـذل الجھQـد السQخي وللمثQابرة 

  .  وا/صرار على أداء ھـذه الرسالـة



 

ح ـجماھيQـر لتصبQوس أكبQـر عQـدد ممكQـن مQـن الـفQي نفQ" ئQـيـي البيـالوع"والرسالـة ھي غـرس       

ن ـيضمQQ" رقيـب\\ـا  "يمثQQـل " وعQQي عميQQـق"ع حارسQQـة لصيانQQـة البيئQQـة، يحQQـركھا ـيQQـة فQQي المجتمQQـالغالب

  . يبـة عيـون الـرقـابـةـاستمـرار السلـوك السـوي الذي يصـون البيئـة حتى فـي غ
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